O.0002.9.2017
Protokół Nr XXXVI/36/2017
z XXXVI sesji Rady Gminy Wiśniowa
w dniu 9 września 2017 r.
XXXVI sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 9.00 do godz. 11.00
w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej. W sesji uczestniczyli:
- 15 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- sołtysi sołectw gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- Wójt Gminy Wiśniowa – Marcin Kut
- Sekretarz Gminy Wiśniowa – Jacek Rybczyk,
- Skarbnik Gminy Wiśniowa – Maria Przystaś,
Protokołowała: inspektor UG – Anna Pilut
Sesję prowadził: Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Włodzimierz Pietryka, w dalszej części
nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa – Ryszard Strzępek
Wiceprzewodniczący rady otworzył obrady XXXVI sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał.
Przywitał zebranych oraz przypomniał, że na sali znajdują się protokoły z poprzednich sesji.
Radni po zapoznaniu się z ich treścią mają prawo do nanoszenia uwag i sprostowań.
Następnie otworzył dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad:
Wójt gminy – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o dodatkową uchwałę:
1. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących
dochód budżetu gminy Wiśniowa instrumentem płatniczym – gmina uczestniczy
w projekcie ministerialnym, który finansuje terminale płatnicze do pobierania opłat.
Dopuszczenie tego typu zapłaty szczególnie podatku wymaga uchwały rady gminy.
Nikt więcej nie zabrał głosu. Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek
zgłoszony przez wójta gminy. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów
„przeciw” i „wstrzymujących” rada gminy przyjęła wniosek.
Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Zbiornik retencyjny" w Wiśniowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących
dochód budżetu gminy Wiśniowa instrumentem płatniczym.
6. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
7. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
8. Sprawy różne.
9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu jawnym
15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” rada gminy przyjęła
porządek XXXVI sesji Rady Gminy Wiśniowa.
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Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa.
Wiceprzewodniczący rady - zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego rady.
Radny Kazimierz Jakobsze zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Strzępek.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy zamknęła listę kandydatów.
Przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatów: Łukasz Dziok,
Zofia Boruta, Renata Rymarska-Wójtowicz.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. W sprawie proponowanego składu komisji nikt nie zabrał
głosu. Wiceprzewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie skład komisji.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy powołała komisję skrutacyjną.
Wiceprzewodniczący rady ogłosił 10-minutową przerwę celem wyboru przewodniczącego
komisji oraz przygotowanie kart do głosowania.
Po przerwie wznowiono obrady.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Łukasz Dziok przedstawił zasady głosowania po czym
przeprowadzono głosowanie.
Następnie komisja skrutacyjna podliczyła głosy i sporządziła protokół z głosowania.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania tajnego (protokół wraz
z kartami do głosowania w załączeniu) Na przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa został
wybrany radny Ryszard Strzępek uzyskując 9 głosów „za”,. 4 głosy „przeciw”, 1 głos
„wstrzymujący”.
Wiceprzewodniczący rady odczytał uchwałę Nr XXXVI/234/2017 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa (uchwała w załączeniu). Pogratulował nowo
wybranemu przewodniczącemu oraz przekazał mu dalsze prowadzenie sesji.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa
Przewodniczący rady zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego rady.
Radny Kazimierz Pęczar zgłosił kandydaturę radnego Zenona Tomaszewskiego.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z brakiem dalszych zgłoszeń rada gminy jednogłośnie 15 głosami „za” zamknęła
listę kandydatów.
Radny Zenon Tomaszewski dokonał autoprezentacji.
Przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatów: Łukasz Dziok,
Zofia Boruta, Renata Rymarska-Wójtowicz.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. W sprawie proponowanego składu komisji nikt nie zabrał
głosu. Wiceprzewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie skład komisji.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy powołała komisję skrutacyjną.
Przewodniczący rady ogłosił 10-minutową przerwę celem wyboru przewodniczącego komisji
oraz przygotowanie kart do głosowania.
Po przerwie wznowiono obrady.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej Łukasz Dziok przedstawił zasady głosowania po czym
przeprowadzono głosowanie.
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Następnie komisja skrutacyjna podliczyła głosy i sporządziła protokół z głosowania.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzenia tajnego
głosowania (protokół wraz z kartami do głosowania w załączeniu) Na Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Wiśniowa został wybrany radny Zenon Tomaszewski uzyskując 11 głosów „za”,
3 głosy „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”.
Przewodniczący rady odczytał uchwałę Nr XXXVI/235/2017 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa (uchwała w załączeniu).
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego "Zbiornik retencyjny" w Wiśniowej.
Wójt gminy – stwierdził, że prace nad zbiornikiem retencyjnym trwają od roku czasu. W tym
czasie opracowali koncepcję zbiornika. Obecnie trwa procedura wydania decyzji
środowiskowej, która jest czasochłonna oraz przedłuża się ze względu na odwołania stron
postepowania. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania ma na celu przyspieszenie
działań ponieważ gdy będą mieć uchwalony plan Agencja będzie mogła skorzystać
z umownego prawa odkupu i zabezpieczy tą cześć gruntów, która będzie potrzebna na
zbiornik. W obliczu przedłużającej się procedury wydania decyzji środowiskowej uchwalenie
miejscowego planu są w stanie szybciej zrealizować.
Przewodniczący rady – zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
poinformował, że opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXVI/236/2017 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zbiornik
retencyjny" w Wiśniowej. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Wójt gminy zgłosił autopoprawkę:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
a) Dział 600 – 60016 § 6300 –Transport i łączność
pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach projektu
„Wojewódzki Fundusz Kolejowy” 20.000,00
w tym:
- Urząd Miasta i Gminy Strzyżów 10.000,00
- Urząd Miejski Jasło 10.000,00
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
a) Dział 600 – 60016 § 6050– Transport i łączność
– wydatki inwestycyjne realizacja zadania
pn. ”Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa
oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami” 20.000,00
Skarbnik gminy – przedstawiła drugą autopoprawkę wójta wynikającą z pomyłki w uchwale
budżetowej polegającej na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 900 Gospodarka
Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90001, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia –
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4,00 zł natomiast zwiększa się plan wydatków na § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych +4,00 zł
Radny Stanisław Rokosz – zapytał o łączna kwotę w funduszu kolejowym?
Wójt gminy – odpowiedział, że 60.000 zł od poszczególnych gmin dodatkowo 30.000 środki
własne.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
stwierdził, że komisja zapoznała się z propozycjami jednakże nie opiniowała ich.
Następnie skarbnik gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2017 r.
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
a) Dział 600 – 60016 § 6300 –Transport i łączność
pomoc finansowa w formie dotacji celowej w ramach projektu
„Wojewódzki Fundusz Kolejowy”
60.000,00
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
a) Dział 600 – 60016 § 6050– Transport i łączność
– wydatki inwestycyjne realizacja zadania
pn. ”Budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa
oraz PKP Kalembina wraz z dojazdami”
60.000,00
3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90001, § 4210 Zakup
materiałów i wyposażenia – 4,00 zł Z
4) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90001, § 6059 Wydatki
inwestycyjne jednostek budżetowych +4,00 zł
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym 15
głosów „za” 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
przyjęła uchwałę Nr XXXVI/237/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na
2017 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód
budżetu gminy Wiśniowa instrumentem płatniczym.
Wójt gminy – podjęcie uchwały umożliwi sformalizowanie płatności kartą w kasie.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXVI/238/2017 w sprawie dopuszczenia
zapłaty podatków i opłat stanowiących dochód budżetu gminy Wiśniowa instrumentem
płatniczym. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy przedstawił informację o pracy między sesjami:
1. Podpisano umowy na przebudowy i modernizację dróg gminnych ujętych w tegorocznym
budżecie. Do chwili obecnej wykonano tylko trzy odcinki dróg w Szufnarowej. Na pozostałe
odcinki podpisano umowy:
- Kalembina: 1 zadanie,
- Różanka: 1 zadanie
- Wiśniowa: 3 zadania,
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- Markuszowa: 2 zadania,
- Kozłówek: 1 zadanie,
- Jaszczurowa: 2 zadania,
- Pstrągówka: 2 w tym 1 zadanie powodziowe,
2. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na zadanie w ramach modernizacji dróg rolniczych
(FOGR).
3. Zlecono wykonanie dokumentacji na zabezpieczenie osuwisk w Kozłówku i Różance
4. Na ukończeniu jest przebudowa gazociągu w obrębie drogi Tułkowice Góra Sarnówka –
obecnie czekają na włączenie do sieci.
5. Wykonano i zatwierdzono nową organizację ruchu na 7 odcinkach dróg – z obowiązkiem
jej wprowadzenia do końca roku 2018. W miarę posiadanych możliwości będzie wdrażana na
bieżąco.
6. Trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg koszenia poboczy, wywóz kruszyw.
7. Dokonano odbioru prac budowy 320 mb chodnika przy drodze wojewódzkiej 988
w Tułkowicach. Natomiast w bieżącym tygodniu rozstrzygnięto przetarg na budowę chodnika
w Kożuchowie. Będzie wykonane tylko 110 mb chodnika.
8. Gmina będzie realizować projekt Odnawialnych Źródeł Energi.
9. W szkole podstawowej w Wiśniowej trwa montaż powierzchni tartanowej na placu zabaw.
Ponadto wykonano w szkole drobne remonty w związku z reorganizacją. Główne remonty
mające na celu dostosowanie obiektów do potrzeb oświaty będą przeprowadzone
w przyszłym roku. Wówczas dzieci przedszkolne zostaną przeniesione do budynku szkoły
podstawowej. Do 15 września będzie złożony wniosek do RPO dotyczący utworzenia
dodatkowego oddziału przedszkola. W ramach projektu będzie można dokonać remontów
infrastrukturalnych, zakupów. Pracują również nad projektem żłobka, który będzie utworzony
w dotychczasowym przedszkolu.
10. W Szufnarowej przed dożynkami udało się wykonać drobne remonty w domu ludowym:
wymalowano klatkę schodową, zamontowano rolety, podłączono oświetlenie do wiaty,
pomalowano wiatę.
11. Wykonano parking kamienny na działce zakupionej od parafii w Szufnarowej.
12. W Kozłówku została wyremontowana sala klubowa.
13. W Pstrągówce wykonali w budynku remizy posadzkę. Zakupiono szafki, krzesła
do domu ludowego oraz dostarczono kontener na boisko sportowe.
14. Wykonano z funduszu sołeckiego dobudówkę do wiaty na boisku sportowym
w Kożuchowie.
15. Dobiega końca projektowanie instalacji gazowych w budynku wielofunkcyjnym
Wiśniowej w domu ludowym w Jaszczurowej oraz na stadionie w Wiśniowej.
16. Ogłoszono przetargi na oświetlenia zaplanowane w budżecie oprócz oświetlenia
na Balicach. 20 września otwarcie ofert.
Radna Zofia Cierpiał – zapytała na jakim etapie jest remont pomieszczenia sołeckiego
w ośrodku kultury?
Wójt gminy – odpowiedział, że ściany zostały pomalowane. Konieczny jest jeszcze zakup
wyposażenia.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał dlaczego powodziówka została przyjęta do budżetu
zarządzeniem, a nie uchwałą rady jak dotychczas?
Wójt gminy – w związku z tym, że były wakacje, a była pilna konieczność podpisania
umowy i ogłoszenia przetargu Regionalna Izba Obrachunkowa zaakceptowała zarządzenie
w sprawie zmian w budżecie gmin.
Skarbnik gminy – dopowiedziała, że do tej pory RIO wymagało aby rada gminy przyjmowała
dotację i tak było robione jednakże skoro pojawiła się konieczność szybko musiała być
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podpisana umowa zabezpieczyli się zarządzeniem wójta. Na kolegium RIO uznano
zarządzenie za prawidłowe.
Wójt gminy – pogratulował wyboru nowemu przewodniczącemu, podziękował
dotychczasowemu przewodniczącemu rady za współpracę po czym pożegnał się
ze wszystkim i udał się na dożynki powiatowe w Czudcu.
W sprawie przedstawionej informacji nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 7
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
Przewodniczący rady przypomniał, że protokoły z Nr XXXIII/33/2017 z dnia 12 czerwca
2017 r., Nr XXXIV/34/2017 z 30 sierpnia 2017 r., Nr XXXV/35/2017 z dnia 4 września
2017 r. były wyłożone do wglądu. Otworzył dyskusję w sprawie protokołów.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania:
Protokół Nr XXXIII/33/2017 – 15 „za” brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Protokół Nr XXXIV/34/2017 – 15 „za” brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Protokół Nr XXXV/35/2017 – 15 „za” brak głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Przystąpiono do punktu 8
Sprawy różne.
Radny Kazimierz Jakobsze – podziękował dotychczasowym przewodniczącym rady za
współpracę,
jednocześnie
pogratulował
nowo
wybranemu
przewodniczącemu
i wiceprzewodniczącemu życząc prezydium owocnej pracy.
Radny Łukasz Dziok – podziękował za współpracę i za danie szansy na pełnienie funkcji
przewodniczącego, szansy na rozwój. Życzy dużo powodzenia nowemu przewodniczącemu.
Przewodniczący rady – złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji
Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej. Na najbliższej sesji na przełomie września
i października na pewno będzie ujęty w porządku obrady punkt dotyczący zmian w składach
komisji jak również sprawozdania z prac komisji za I półrocze.
Przystąpiono do punktu 9
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Nikt więcej nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XXXVI sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Strzępek
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