O.0002.7.2018
Protokół Nr XLVII/47/2018
z XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa, która odbyła się
w dniu 24 lipca 2018 r.
XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 8.00 do godz. 9.00
w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej. W sesji uczestniczyli:
- 13 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (nieobecna radna Wanda
Gąsior, radny Ryszard Strzępek)
- 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
Wiceprzewodniczący rady otworzył obrady XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Wiśniowa. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji do podejmowania
uchwał. Przywitał zebranych. Otworzył dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad.
Nikt nie zabrał głosu.
Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę
Wiśniowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz
ustanowienie na niej stosownych służebności.
3. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
4. Sprawy różne.
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek XLVII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej.
Dział 600 Transport i łączność 540.000,00
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
§ 6330 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin
(promesa z MSW) 540.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 23.117,86
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - Projekt RPO „Wspólnie do sukcesu” realizowany przez
Gminę Wiśniowa w zakresie poprawy jakości kształcenia w szkołach Jaszczurowa i Różanka
23.117,86
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§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich
realizowanych
przez
j.s.t.
otrzymanych
od
lidera
projektu
na zadania bieżące. 16.670,51
§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich realizowanych przez j.s.t. otrzymanych od lidera projektu na zadania bieżące.
6.447,35
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
11.644,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów 11.644,00
Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport 10.000,00
Rozdział 92601 Obiekty Sportowe
§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 10.000,00
Ogółem :
584.761,86
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 169.000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność
§ 6050 Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na wykonanie raportu środowiskowego
na budowę zbiornika retencyjnego w Wiśniowej 81.000,00
§ 6059 Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na budowę wieży widokowej w
Różance wkład własny do projektu UE PROW (zadanie zostanie zaplanowane do realizacji na
2019r.) 88.000,00
Ogółem :
169.000,00
3) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej
Dział 600 Transport i łączność
709.000,00
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 709.000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przebudowa dróg gminnych z dotacji
celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: 540.000,00
- przebudowa drogi Tułkowice Góra Sarnówka na dz. ewid. Nr 243/4, 244/1, 244/5, 246/5,
246/8, 247/2, 255/2, 256/5, 257/1, 258/2 w km 0+000-0+495 w miejscowości Tułkowice
- przebudowa drogi Markuszowa Dół-Zagórze dz. ewid. 631, 632 w km 0+000-0+510 w
miejscowości Markuszowa
- przebudowa drogi Jazowa do cmentarza na dz. ewid. Nr 296, 300/1, 301/1, 302/1, 303/1,
304/1, 305/1, 306/1, 307/1, 308/3, 308/5, 309/1, 310/1 w km 0+000-0+750 w miejscowości
Jazowa
- przebudowa drogi Różanka Caritas dz. nr ewid. 1652/2 w km 0+000-0+420 w miejscowości
Różanka
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny do dotacji celowej na
przebudowę dróg gminnych)
169.000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie 23.117,86
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
Projekt „ wspólnie do sukcesu”
23.117,86
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe
12.879,21
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe
5.778,31
§ 4117 Składki ZUS
2.672,09
§ 4119 Składki ZUS
471,54
§ 4127 Składki na fundusz pracy
383,02
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§ 4129 Składki na fundusz pracy
67,59
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 736,19
§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 129,91
Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport 21.644,00
Rozdział 92601 Obiekty Sportowe 21.644,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne (doposażenie stadionu sportowego w Szufnarowej w mini
trybuny) ze środków dotacji 10.000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne (doposażenie stadionu sportowego w Szufnarowej w mini
trybuny) wkład własny do projektu 11.644,00
Ogółem :
753.761,86
Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Radny Eugeniusz Świstak zwrócił się o wyjaśnienie, która droga w Markuszowej jest ujęta w
powodziówce.
Wójt gminy – odpowiedział, że droga od skrzyżowania w kierunku Wysokiej i Rędzin do
kolejnej koło p. Janasia.
Radny Kazimierz Jakobsze – zapytał dlaczego nie są wymienione kwoty na poszczególne
drogi?
Wójt gminy – odpowiedział, że promesa jest na wszystkie cztery odcinki, jeżeli jest potrzeba
to przedstawi koszt każdej drogi.
Radny Kazimierz Jakobsze – stwierdził, że jeżeli droga w Kozłówku była remontowana w
ramach powodziówki to były głosy radnych, że droga jest niepotrzebna. W tej chwili nie
słyszy żadnych negatywnych głosów. Mówi to nie celem jątrzenia ale, żeby każdy radny
uzmysłowił sobie, że jeżeli jest jakieś zadanie robione w konkretnej wsi to jest ono potrzebne.
Są radnymi gminy Wiśniowa, są radnymi dla wszystkich miejscowości, a nie konkretnej wsi
więc niech nie mówią, że jakieś zadanie nie jest potrzebne.
Radny Eugeniusz Świstak – uważa, że kolejność realizacji zadań w ramach powodziówki
powinna być ustalona zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Odnośnie drogi w Kozłówku
stwierdził, że momencie kiedy była robiona było mówione, że będzie ona kamienna bo
prowadzi do pól, a zrobiono asfaltową.
Wójt gminy – przedstawił koszt i zakres poszczególnych inwestycji drogowych zgodnie z
kosztorysami:
- przebudowa drogi Tułkowice Góra Sarnówka w miejscowości Tułkowice 174.158,89 zł
- przebudowa drogi Markuszowa Dół-Zagórze 176.611,41 zł
- przebudowa drogi Jazowa do cmentarza w miejscowości Jazowa 263.415,75 zł
- przebudowa drogi Różanka Caritas w miejscowości Różanka 89.838,95 zł
Korzystając z dyskusji zaproponował zastanowić się nad realizacją inwestycji drogowych w
przyszłości i poszerzeniem pasów drogowych, a w razie potrzeby wykupem działek
przylegających. Musza się, jednak liczyć z tym, że koszt takich inwestycji będzie dużo
wyższy.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLVII/311/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2018 r. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Wiśniowa
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz ustanowienie na niej
stosownych służebności.
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Wójt gminy – poinformował, że uchwałę w podobnej treści przyjęli na poprzedniej sesji,
natomiast w podjętej uchwale PKP błędnie podało opis działek, które mają być kupione oraz
zmieniła się nazwa jednej ze spółek. Ponadto organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze
w stosunku do zapisu ustanowienia odpłatnej służebności.
Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLVII/312/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie przez Gminę Wiśniowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej oraz ustanowienie na niej stosownych służebności. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 4
Sprawy różne
Wójt gminy – w kwestii opracowania „Uproszczonego planu urządzania lasu” zwrócił się do
sołtysów z prośbą o przekazanie zawiadomienia wszystkim właścicielom lasu zamieszkałych
na terenie gminy o wyłożeniu planu do wglądu. Plan urządzenia lasu jest dokumentem
pomocniczym w sprawach podatku od lasu wykonanym na zlecenie powiatu strzyżowskiego,
jednakże w gminie Wiśniowa nie jest on wykorzystywany w tym celu.
Ponadto poinformował, że w najbliższym czasie wystąpi z wnioskiem o zwołanie sesji
nadzwyczajnej ponieważ nie wszystko dało się przygotować na bieżącą sesję m.in.
wprowadzenie zmian w zakresie projektu OZE oraz wprowadzenie zmian w zakresie
programu rewitalizacji. Odnośnie OZE poinformował, że część uczestników projektu będzie
miało dopłatę natomiast część zwrot, jednakże faktury dla mieszkańców będą wystawione
gdy już ostatecznie będą wiadome kwoty po podpisaniu umowy z wykonawcą.
Radny Eugeniusz Świstak – zapytał o termin realizacji instalacji OZE.
Wójt gminy – odpowiedział, że do końca września będą zrealizowane piece, pompy ciepła
oraz 40% paneli fotowoltaicznych i solarnych. Natomiast pozostała część instalacji będzie
zrealizowana do końca czerwca 2019 r.
Radny Stanisław Rokosz – w związku z planowanym zamknięciem niestrzeżonych
przejazdów kolejowych zaproponował zwrócić się do PKP o udostępnienie terenu wzdłuż
torów z przeznaczeniem na drogę. Ponadto zapytał czy została podpisana umowa na budowę
kanalizacji.
Wójt gminy – odpowiedział, że umowa została podpisana, natomiast kwota odnośnie
przyłączy jest pertraktowana.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że grupa inicjatywna mieszkańców wyraziła
niezadowolenie z wysokości kwoty za przyłącz do sieci kanalizacyjnej.
Wójt gminy – wie, że kwota 3.200 zł jest wysoka. Może w tym zakresie odstąpić od umowy z
wykonawcą jednakże kto mu zagwarantuje że w nowym przetargu zgłosi się tańszy
wykonawca.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał czy jeżeli ktoś ma atestowaną przydomową oczyszczalnię
ścieków to ma obowiązek podłączenia do sieci kanalizacyjnej?
Wójt gminy – odpowiedział, że istnieje obowiązek podłączenia do sieci tam gdzie jest.
Jednakże jeżeli mieszkaniec ma własną oczyszczalnię nie będą tego obowiązku egzekwować.
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Budowa oczyszczalni przydomowej musi być zgłoszona do gminnej ewidencji i na pewno
będzie kosztowniejsza niż przyłączenie do kanalizacji.
Radny Kazimierz Jakobsze – stwierdził, że koszt przyłącza 3.200 zł to nie jest koszt samego
podłączenia ale również wcześniej gmina poniosła koszty związane z dokumentacją. Jeżeli
ktoś będzie robić indywidualnie musi się liczyć także z kosztami dokumentacji.
Wójt gminy – nawet jeżeli zgodzą się na wykorzystanie dokumentacji to nadal po stronie
wykonawcy pozostaje odbiór, inwentaryzacja powykonawcza, a są to koszty.
Radny Stanisław Rokosz – właściciele budynków, które powstały po 2011 r. czyli po
wykonaniu dokumentacji na same mapy i dokumentację będą musieli wydatkować ok 2.000
zł. Dodatkowo materiały i wykonanie przyłącza, na pewno koszt inwestycji ogółem
przekroczy kwotę 3.200 zł
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – stwierdził, że mieszkańcy są różnej zamożności i dla
jednych jest to duża kwota, inni są w stanie zapłacić. Kanalizacja znacznie modernizuje
gminę tak jak lata temu gazyfikacja, elektryfikacja. Różnica jest taka, że dawniej wszystko
szło oddolnie, wykonywane w czynie społecznym. Mieszkańcy pytają go czy będzie to można
odrobić. Nie można odrobić bo to nie ten system. Nie ma społecznego komitetu budowy. Nie
te czasy. Ubolewa, że odeszli od tej formy. Ponadto zaproponował aby dać ludziom okres
karencji lub rozbić należność na raty.
Wójt gminy – odnosząc się do wypowiedzi sołtysa Kożuchowa stwierdził, że rozważają taką
możliwość ale tylko dla osób w najtrudniejszej sytuacji.
Radny Eugeniusz Świstak – zapytał kiedy będzie odbiór przystanku w Markuszowej i czy
będzie robiony parking?
Wójt gminy – odpowiedział, że będzie parking po drugiej stronie. Kiedy będzie zakończenie
nie wie.
Radny Eugeniusz Świstak – odnośnie drogi wzdłuż torów stwierdził, że jest to podmokły
teren. Jest alternatywna droga jednak tylko fragment drogi jest własnością gminy.
Skarbnik gminy – w odniesieniu do rozkładania na raty płatności za przyłącz stwierdziła, że
tylko w sporadycznych przypadkach można ze względu na pracochłonność rozwiązania.
Sołtys Zbigniew Miga – zapytał czy tego rodzaju płatność nie można wciągnąć w
zobowiązanie podatkowe?
Skarbnik gminy – odpowiedziała przecząco, ponieważ są to umowy cywilne.
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – zaproponował, aby na otwarcie przystanku kolejowego
w Markuszowej zaprosić księdza proboszcza z Dobrzechowa, aby poświecił przejazd.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Pietryka
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