O.0002.11.2017
Protokół Nr XXXVIII/38/2017
z XXXVIII sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 8 listopada 2017 r.
XXXVIII sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 10.00 do godz. 13.00
w sali widowiskowej w Ośrodku Kultury. 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: Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Strzępek
Przewodniczący rady otworzył obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Wiśniowa. Następnie na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał.
Przywitał zebranych oraz przypomniał, że na sali znajduje się protokół z poprzedniej sesji.
Radni po zapoznaniu się z jego treścią mają prawo do nanoszenia uwag i sprostowań.
Otworzył dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad. Nikt nie zabrał głosu.
Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi Gminy
Wiśniowa wynagrodzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy
Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Jaszczurowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Markuszowej
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Markuszowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Różance
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Różance.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Szufnarowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej.
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11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Sprawy różne.
13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” rada gminy przyjęła porządek XXXVIII sesji Rady
Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy przedstawił informację o pracy między sesjami:
- Zakończono i odebrano prace remontowe na 15 odcinkach dróg.
- Zakończono remont drogi Kozłówek-Oparówka-Markuszowa w ramach Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
- Trwają prace przy parkingach PKP w Wiśniowej i Kalembinie.
- Trwają prace na drodze w Tułowicach oraz Pstrągówka Dział w ramach powodziówki.
Dodatkowo gmina otrzymała dofinansowanie z tzw. powodziówki na drogę Wiśniowa Balice
w kierunku Gawła, Wójcik. Obecnie trwa procedura zapytania ofertowego.
- Zakończono remonty dróg w ramach środków funduszu sołeckiego.
- Wykonywano oznakowanie na czterech drogach gminnych. Koszt znaków wyniósł
20.000 zł. W następnych latach będą stopniowo uzupełniać oznakowanie kolejnych dróg.
- Otrzymali informację od PKP dotyczącą przekwalifikowania przejazdów kolejowych na
drogach wewnętrznych na przejazdy kat. E oraz obowiązków zarządcy drogi w tym zakresie.
Na terenie gminy dotyczy to sześciu przejazdów. Będą się starali przekwalifikować drogi
wewnętrzne, w ciągu których są przejazdy na drogi gminne publiczne ale nie ma pewności
czy to będzie możliwe. Przekwalifikowanie będzie się wiązać z określonymi obowiązkami
gminy.
- Rozstrzygnęli przetargi na budowę oświetlenia ulicznego. Termin wykonania do 15 grudnia
br.
- Wyłoniony został wykonawca projektów sportowych tj. lodowiska ścianki wspinaczkowej
i boisk piaskowych. W najbliższym czasie będą podpisane umowy. Termin realizacji do 30
listopada br.
- Wykonano drobne prace remontowe w budynkach komunalnych.
- W przyszłym tygodniu będzie rozdawana ubogim osobom żywność z banku żywności za
pośrednictwem PCK. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego
potwierdzonego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej.
- Wykonali tablice z oznakowaniem numerów domów w Markuszowej.
- Złożyli wniosek dotyczący odwiertu geotermalnego. Otrzymali z Narodowego Funduszu
wstępną ocenę poprawności, z której wynika konieczność uzupełnienia w terminie 5 dni
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawienia harmonogramu realizacji
projektu wraz ze źródłami finansowania. W tym zakresie rozmawia z firmą, która jest
zainteresowana budową ciepłowni wraz z siecią.
- Trwają prace nad projektem budżetu na przyszły rok.
- Zbiornik retencyjny: zostało wydane ponowne postanowienie dotyczące potrzeby wydania
raportu środowiskowego. Wcześniejsze zostało zaskarżone przez właściciela gruntu.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze przychyliło się do odwołania. Po uwzględnieniu
zarzutów SKO postanowienie zostało wydane ponownie, od którego właściciel ponownie się
odwołał. Równolegle opracowują miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
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- Stawki podatkowe: zaproponował pozostawienie podatku na rok 2018 w dotychczasowej
wysokości.
W sprawie przedstawionej informacji nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła zmiany w budżecie:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
411.900,00
a) Dział 926 – 92601 § 6260 – dotacje otrzymane z państwowych
funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji j.s.t.
(z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) 351.900,00
b) dział 600 – 60078 § 6330 – dotacja celowa na usuwanie
skutków klęsk żywiołowych
60.000,00
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
411.900,00
a) Dział 926 – 92601 § 6050 – wydatki inwestycyjne
„Budowa syntetycznego lodowiska i boiska do piłki plażowej
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej,
ścianki wspinaczkowej przy Gimnazjum w Wiśniowej
oraz boiska do piłki plażowej przy Szkole Podstawowej w Różance”
351.900,00
b) Dział 600 – 60078 § 6050 – wydatki inwestycyjne przebudowa drogi
Wiśniowa – Balice – Gawłówka – z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
60.000,00
3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
a) Dział 926 – 92601 § 6050 – wydatki inwestycyjne zmniejszenie kwoty
wkładu własnego na budowę syntetycznego lodowiska
(oszczędności przetargowe) - 49.000,00
4) Zwiększa plan wydatków budżetu gminy
49.000,00
a) Dział 700 – 70005 § 4210 – zakupy na wyposażenie obiektów komunalnych 10.000,00
70005 § 4300 – zakup usług pozostałych obiekty komunalne
24.000,00
b) Dział 921 – 92109 § 2480 – dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury (GOK)
10.000,00
92116 § 2480 – dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury (GBP) 5.000,00
5) Zmiany pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej
a) Zmniejsza się § 4530 podatek od towarów i usług VAT w działach:
- Administracja 75023 § 4530
- 3.000,00
- Oczyszczalnia ścieków 90001 § 4530
- 3.000,00
Kwotę 6.000,00 przenosi się do działu 758 Różne rozliczenia
758 – 75814 § 4530 – podatek od towarów i usług VAT 6.000,00
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – Komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany w budżecie gminy.
Komisja stwierdziła, że zmiany nie zachwieją równowagi finansowej. Zmiany powodują
zwiększenie planu dochodów i planu wydatków. Jeżeli chodzi o skutki gospodarcze
wprowadzone środki będą wydatkowane na dodatkowe zadania. Pozostałe zmiany są
obligatoryjne. Komisja nie pracowała nad skutkami społecznymi.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – komisja
obradowała nad projektem, opinia jest pozytywna. W większości są to zmiany obligatoryjne,
przesunięcia między działami i rozdziałami.
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Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Pozyskanie środki przyczynią się do rozwoju wsi.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i podał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/247/2017 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2017 r. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi Gminy Wiśniowa
wynagrodzenia
Przewodniczący rady – jako projektodawca wyjaśnił, że po ostatniej sesji spotkał się
z prezydium i zaproponował kwotę podwyżki wynagrodzenia, która odzwierciedla średnie
podwyżki w samorządzie w okresie od 2014 r. do chwili obecnej. Wynagrodzenie wójtowi
zostało uchwalone w grudniu 2014 r., a następnie zmienione w maju 2015 r. Wszystkie stałe
komisje pracowały nad projektem uchwały w związku z tym zwrócił się o przedstawienie
opinii.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pęczar – komisja rewizyjna na posiedzeniu
w dniu 5 października pozytywnie zaopiniowała intencję uchwały jednakże zasugerowała
zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 5.600 zł. W związku z tym w imieniu
komisji zgłosił wniosek o zwiększenie wynagrodzenia do kwoty 5.600 zł. Komisja miała na
względzie podwyżki dla pracowników urzędu gminy jak również zmiany na szczeblu
ogólnym wynagrodzeń m.in. jak podwyżki najniższych wynagrodzeń. Członkowie komisji
prawie jednogłośnie zgodnie stwierdzili, że wójt wykonuje swoje obowiązki bez zastrzeżeń.
W wielu przypadkach wykorzystuje swój wolny czas i znajomości na załatwianie ważnych
spraw dla funkcjonowania urzędu i gminy. Co ważniejsze bez takiego zaangażowania nie
byłoby możliwe pozyskiwanie tak znaczących środków z funduszy zewnętrznych, które mają
znaczący wpływ na rozwój gminy i naszych miejscowości. W związku z powyższym komisja
przychyla się do uchwały wnioskując o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego do kwoty
5600 zł.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – Komisja pracowała nad projektem uchwały wypracowała opinię pozytywną do
kwot zaproponowanych przez przewodniczącego rady.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – komisja w
dniu dzisiejszym obradowała nad projektem uchwały. Komisja stwierdziła, że proponowane
wynagrodzenie mieści się w tabelach rozporządzenia o wynagradzaniu pracowników
samorządowych. Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję przewodniczącego rady
gminy.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – stwierdziła, że komisja
11 października zapoznała się z propozycją przewodniczącego rady. Po dyskusji uznali,
że należy zaokrąglić proponowaną kwotę wynagrodzenia zasadniczego do kwoty 5600 zł.
Radny Kazimierz Jakobsze – wpłynęły wnioski dotyczące podwyższenia kwoty
wynagrodzenia w związku z tym zwrócił się do przewodniczącego o ustosunkowanie się do
propozycji i zgłoszenie autopoprawki.
Przewodniczący rady – cieszy się, że pozytywnie została oceniona sama intencja złożenia
uchwały. Przychylił się do propozycji komisji i zgłosił autopoprawkę. Odczytał projekt
uchwały, a następnie otworzył dyskusję.
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Radny Kazimierz Pęczar – stwierdził, że autopoprawka jest słuszna logiczna i powinna zostać
przyjęta.
Nikt więcej nie zabrał głosu. Przewodniczący rady zamknął dyskusję i podał pod głosowanie
projekt uchwały. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/248/2017 w
sprawie ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi Gminy Wiśniowa wynagrodzenia.
Uchwała w załączeniu.
Wójt gminy – podziękował przewodniczącemu za inicjatywę oraz radnym za jednogłośne
podjęcie uchwały. Jest to dla niego sygnał, że pomimo niedociągnięć jego praca jest oceniana
pozytywnie. Zobowiązał się wziąć pod uwagę wniosek komisji gospodarczej dotyczący
podwyżek dla pracowników co uwzględni w przyszłorocznym budżecie.
Przewodniczący rady ogłosił 15-minutowa przerwę.
Po przerwie przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Wójt gminy – w związku ze wzrostem kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków
zaproponował wzrost taryf. Główny wzrost dotyczy kosztów utylizacji osadów oraz opłat za
korzystanie ze środowiska zgodnie ze zmienioną ustawą prawo wodne. Taryfa, którą
zaproponował wzrasta dla mieszkańca o 0,20 zł dla pozostałych dostawców o 0,30 zł. Taryfa
za ścieki dostarczane przez Frysztak wzrasta o 22%. Poinformował, że gmina Frysztak
realizuje inwestycję, która spowoduje odłączenie od oczyszczalni w Wiśniowej części
Cieszyny w połowie przyszłego roku co też wpłynie na zwiększenie kosztów.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – opinia komisji jest pozytywna do proponowanych taryf. Wiadomym jest, że
oprócz podwyżek zaproponowanych przez wójta gmina będzie musiała dofinansować ten
dział ok 200.000 zł, ale nie ma innej możliwości bo nie można znacznie podwyższać stawek.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – komisja
obradowała nad taryfami. Komisja zaproponowała zmienić tabelę w poz. 1 gospodarstwa
domowe kwota 3,50 zł brutto, pozostali dostawcy 5,00 zł brutto, W związku z tym
w załączniku do uchwały w poz. 1 - 3,24 zł w poz. 2 - 4,63 zł
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – komisja pozytywnie
zaopiniowała proponowane taryfy, uznając wzrost utrzymania oczyszczalni ścieków.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Kazimierz Jakobsze – w odniesieniu do wniosku przewodniczącego komisji
gospodarczej stwierdził, że podwyżka wymierna dla dochodów budżetu, przy
odprowadzanych 44.000 m3, musiałaby wynieść 1 zł. Przy niższych kwotach nie będzie ona
wymierna natomiast w aspekcie społecznym jeżeli zrobią podwyżkę to wywoła ona ferment
wśród mieszkańców. Jest przeciwny wnioskowi.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że ta kwota jest o 0,09 zł większa dla gospodarstw
i 0,17 zł większa dla pozostałych odbiorców. Jeżeli chodzi o aspekt społeczny to nie
zwracałby na to uwagi ze względu na to, że mieszkańcy tylko dwóch wiosek korzystają
z kanalizacji i dopłat gminy na poziomie 43%. Pozostali mieszkańcy, którzy odwożą ścieki
i są w miarę uczciwi, wywożą 3-4 razy w roku płaca dużo, dużo więcej i gmina tego nie
dotuje. Proponuje przyjąć propozycję komisji gospodarczej bo jest to kwota nieduża. Uważa,
że mieszkańcy powinni płacić koszt rzeczywisty za wytworzone ścieki.
Przewodniczący rady – dla zobrazowania przedstawił, że propozycja wójta dla gospodarstw
domowych zakłada wzrost o 6,56% propozycja komisji - 9,37% kwotowo to wzrost 4.000 zł
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do budżetu, dla pozostałych dostawców propozycja wójta 7,33% propozycja komisji
gospodarczej wzrost o 11%, kwotowo wzrost o 1.000 zł. Łącznie wzrost dla ok 5.000 zł
Wójt gminy – stwierdził, że proponuje podwyżki w wysokości takiej aby nie wzbudzały
zbytnich emocji jednak podwyżki muszą być ponieważ koszty oczyszczalni rosną.
Przewodniczący rady – poinformował, że jest przedsiębiorca korzystającym z uchwały więc
zgodnie z ustawą nie będzie głosować.
Radny Adam Zięba – stwierdził, że mieszkańcy na pewno nie będą się z podwyżek cieszyć
ale nie są to duże podwyżki.
Sołtys Zbigniew Miga – zapytał w jakim procencie jest obciążona oczyszczalnia ścieków
i jakie są plany na przyszłość?
Radna Wanda Gąsior – uważa, że wniosek zgłoszony przez komisję gospodarczą powinien
zostać odrzucony ponieważ wszystkie podatki pozostają na dotychczasowym poziomie.
Uważa, że propozycja wójta została przeliczona przez pracowników i jest właściwa.
Radny Stanisław Rokosz – w ramach sprostowania stwierdził, że podatek rolny wzrasta o pięć
groszy. Dziewięć groszy to nie jest duża kwota, a chodzi o aspekt społeczny.
Sołtys Michał Salamon – zwrócił się o przychylenie się do propozycji wójta stwierdzając, że
9 groszy nie jest to duża kwota do budżetu gminy, natomiast jeżeli będzie przybywało
dostawców ścieków to koszty oczyszczalni będą maleć. Zapytał w jakim stopniu jest
obciążona oczyszczalnia?
Radny Włodzimierz Pietryka – jako mieszkaniec płacący regularnie stwierdził że przeciętna
rodzina pięcioosobowa za kwartał płaci 220 zł za ścieki. Dla mieszkańca istotna jest różnica
czy zapłaci 5 złotych czy 11 złotych więcej. W skali roku są to duże pieniądze. Przychylił się
do propozycji wójta.
Radny Kazimierz Pęczar – stwierdził, że w porównaniu z kosztem ogólnym utrzymania
oczyszczalni to oszczędności nie są duże.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa. W głosowaniu jawnym 6 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujących” rada gminy odrzuciła wniosek (1 radny nie brał udziału w głosowaniu).
Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym
10 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” rada gminy przyjęła
uchwałę Nr XXXVIII/250/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
odprowadzanie ścieków (1 radny nie brał udziału w głosowaniu). Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.
Wójt gminy – jak co roku przedstawiają projekt programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi. Program w niewielkim stopniu rożni się od programu obowiązującego.
Z programem zapoznała się Komisja Społeczno-Socjalna.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – stwierdziła, że opinia komisji
jest pozytywna. Następnie odczytała uzasadnienie do projektu uchwały.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i podał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/250/2017 w sprawie przyjęcia
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rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jaszczurowej.
Przewodniczący rady zaproponował dyskusje nad wszystkimi uchwałami oświatowymi.
Wójt gminy – poinformował, że przedstawione uchwały są konsekwencją wdrażanej reformy
oświaty. Wiosną podejmowali uchwały podobnej treści. Zgodnie z prawem oświatowym
trzeba zatwierdzić sieć szkół. Jest to wymóg formalny. Następnie zgłosił autopoprawkę
w projekcie uchwały dotyczącej szkoły podstawowej w Markuszowej. W §2 brakło
miejscowości Oparówka i Kożuchów.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – poinformowała, że opinia do
wszystkich pięciu szkół jest pozytywna. Następnie odczytała uzasadnienie do uchwał.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i podał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/251/2017 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej
w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Jaszczurowej. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Markuszowej w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Wincentego Witosa w Markuszowej.
Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwały wraz autopoprawką. W głosowaniu
jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/252/2017 w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincentego
Witosa w Markuszowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa
w Markuszowej. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Różance w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Różance
Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym 15 głosami
„za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła
uchwałę Nr XXXVIII/253/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Markuszowej
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Markuszowej. Uchwała
w załączeniu.
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Przystąpiono do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Jana Pawła II w Szufnarowej.
Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym 15 głosami
„za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła
uchwałę Nr XXXVIII/254/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Szufnarowej. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 10
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej
w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej.
Przewodniczący podał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym 15 głosami
„za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła
uchwałę Nr XXXVIII/255/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 11
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w sprawie protokołu z XXXVII.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XXXVII/37/2017 z dnia 29 września 2017 r.
Przystąpiono do punktu 12
Sprawy różne.
Wójt gminy – odpowiadając na pytanie dotyczące stopnia obciążenia oczyszczalni stwierdził,
że oczyszczalnia jest zaprojektowana na 800m3 dobowego przepływu. W tej chwili
wybudowany jest jeden reaktor na 400 m3. W przyszłości jeżeli będzie rozbudowywana sieć
kanalizacji będzie konieczność budowy drugiego reaktora. Obecny przypływ dobowy wynosi
ok 250 m3. Problem kanalizacji w Wiśniowej jest taki, że w przypadku deszczu ten przypływ
jest dużo większy. Jeżeli chodzi o podłączenie kolejnych miejscowości to będzie konieczność
budowy kolejnego reaktora, a to koszt ok 2,5 mln. zł. Frysztak na chwilę obecną dostarcza ok
50 m3 dobowo. Po odłączeniu Cieszyny będzie miejsce na ścieki z zaprojektowanych
odcinków kanalizacji.
Ponadto zasygnalizował, że w ostatnich dniach otrzymali pismo od PKS Rzeszów dające pod
rozwagę i zachęcające do udziału finansowania nierentownych kursów autobusowych.
Głównie dotyczy to miejscowości Pstrągówka, Niewodna. Będzie spotkanie z innymi
samorządami w tym zakresie ponieważ organizacja transportu publicznego jest zadaniem
gminy. Na bieżąco będzie przedstawiać informację.
Sołtys z Jaszczurowej Małgorzata Ciołkosz – poinformowała, że wspólnie z sołtysami
z Chytrówki i Stępiny podjęli rozmowy z przewoźnikiem „MIŚ” w celu przedłużenia tras
kursów.
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Radny Stanisław Rokosz – zapytał wójta dlaczego są przekroczenia w dobowym przypływie
ścieków podczas deszczów? Zasugerował, że mieszkańcy mają podłączone odpływ wody
deszczowej do kanalizacji co generuje duże koszty dla gminy. Zaproponował kontrole w tym
zakresie.
Wójt gminy – odpowiedział, że taki zwiększony przypływ raczej wynika z nieszczelnej sieci
kanalizacyjnej. Rozwiązaniem jest remont sieci. Niemniej jednak wdrożą działania
sprawdzające mieszkańców.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że jedna rynna zbiera wodę z ogromnej powierzchni
i jest jej dużo więcej niż gruntowej.
Sołtys Wiśniowej Michał Salamon – w ramach wyjaśnienia poinformował, że wszystko
kruszywo wywożone na drogi w miejscowości Wiśniowa było przeznaczone na drogi gminne.
Radny Eugeniusz Świstak – w odniesieniu do podwyższonego wynagrodzenia wójtowi
zasugerował również podwyżki dla pracowników ponieważ na sukces i dobre funkcjonowanie
gminy również oni pracują. Odnośnie podwyżki taryf za ścieki stwierdził, że powinni
sukcesywnie podwyższać bo wszystko drożeje, a mieszkańcy, którzy nie mają kanalizacji
płaca kolosalne sumy. W kwestii organizacji obrad rady gminy w sali widowiskowej ośrodka
kultury stwierdził, że jego zdaniem lepszym miejscem do organizacji sesji jest budynek
Urzędu Gminy ponieważ nie przeszkadzają pracownikom ośrodka kultury, którzy mają
ograniczoną swobodę działania.
Radna Zofia Cierpiał – zapytała się odnośnie zbiórki wielkogabarytowej dlaczego nie
wszędzie były zebrane opony?
Wójt gminy – wyjaśnił, że powinny być zabrane opony samochodowe. Odpady z działalności
rolniczej – opony ciągnikowe nie są odpadami komunalnymi i rolnik powinien we własnym
zakresie oddać je do ZAGRODY. Do tej pory przymykali oko na opony ciągnikowe
natomiast w obliczu rosnącej ilości śmieciu w związku z tym, że coraz mniej mieszkańców
jest wykazanych w deklaracjach mniej opłat wpływa na rachunek starają się bardziej
kontrolować oddawane śmieci. W przyszłym roku wchodzą zmiany ustawowe sposobu
segregacji, zmienia się centralna instalacja utylizacji odpadów. Od połowy roku będzie
funkcjonować spalarnia.
Radny Kazimierz Pęczar – stwierdził, że w ulotkach o zbiórce odpadów wielkogabarytowych
wszystkie informacje były napisane.
Sekretarz gminy – poinformował, że w Niewodnej będzie uroczystość patriotyczno-religijną
związaną z grobem żołnierza podoficera AK śp. Tomasza Gazdy.
Ponadto przekazał informację Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii, że w dniach 17-26
listopada odbędzie się szczepienie lisów. Zwrócił się do sołtysów o rozwieszenie
komunikatów.
Przewodniczący rady – w odpowiedzi na uwagę radnego Świstaka odnośnie miejsca
organizacji obrad wyjaśnił, że zgodnie § 29 Statutu gminnego nie przekracza uprawnień
w zakresie wyznaczenia innego miejsca obrad rady gminy niż urząd gminy. Natomiast w sali
widowiskowej lepiej widoczni są wszyscy radni, wójt. Łatwiej jest liczyć głosy. Sesje będą
również organizowane w Urzędzie Gminy.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że dla radnego jest gorzej bo mają mniej miejsca.
Następnie zapytał wójta o sytuację z zajętym parkingiem w Tułkowicach?
Wójt gminy – odpowiedział, że czekał na rozstrzygnięcie sprawy bez udziału środków gminy,
jednakże nie udało się więc przystąpią do usunięcia sprzętu. Zależy mu na zakończeniu
sprawy.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
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Przystąpiono do punktu 13
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 XXXIX sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Strzępek
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