O.0002.10.2018
Protokół Nr L/50/2018
z L sesji Rady Gminy Wiśniowa, która odbyła się
w dniu 24 września 2018 r.
L sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 16.00 do godz. 18.00
w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej. W sesji uczestniczyli:
- 15 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (radny Stanisław Rokosz
przybył z opóźnieniem)
- sołtysi sołectw gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- Wójt Gminy Wiśniowa – Marcin Kut
- Sekretarz Gminy Wiśniowa – Jacek Rybczyk,
- Inspektor Urzędu Gminy Wiśniowa – Grzegorz Włodyka,
Protokołowała: inspektor UG – Anna Pilut
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Strzępek
Przewodniczący rady otworzył obrady L sesji Rady Gminy Wiśniowa. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał. Przywitał zebranych.
Otworzył dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad.
Wójt gminy – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o dwa dodatkowe punkty:
1. Podjęcie uchwały w zmiany Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15
grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kobiet Gminy
Wiśniowa.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie:
- wniosek w sprawie poszerzenia porządku obrad o punkt: Podjęcie uchwały w zmiany
Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac
nad projektem Uchwały budżetowej. W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” rada gminy
przyjęła wniosek.
- wniosek w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kobiet Gminy Wiśniowa. W
głosowaniu jawnym 14 głosami „za” rada gminy przyjęła wniosek.
Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
2. Sprawozdania stałych komisji z pracy w I półroczu 2018 r.
3. Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Wiśniowa w I półroczu 2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wiśniowa.
5. Podjęcie w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wiśniowa na lata 2018-2034.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Wiśniowa z
dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej
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8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kobiet Gminy
Wiśniowa
9. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
11. Sprawy różne.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek L 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:
Drogi
1. Trwa wywożenie kruszyw na drogi gminne z Funduszu Sołeckiego
2. Zakończono zadania na drogach:
- Wiśniowa za SKR (Kalisztan, Ślusarczyk)
- Oparówka Jałowce
3. Na ukończeniu (przed odbiorem) są drogi:
- Wiśniowa Balice (Żarek, Wójcik)
- Pstrągówka Berdechów,
- Niewodna Tokarski,
- Różanka 2 odcinki (Sarnówka, Caritas)
- Jaszczurowa Dzilik,
4. Trwają prace:
- Jaszczurowa Serpentyny- Szkoła „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”
dawny FOGR
- Osuwiska w Kozłówku i Różance
- projekty chodników: Szufnarowa w trakcie opracowania jest decyzja środowiskowa trwają
uzgodnienia mediów (gaz, elektrotechnika, kable energetyczne), Wiśniowa w stronę Cieszyny
jest wstępnie uzgodniony z zarządcą drogi, chodnik Wiśniowa Centrum – trwają
poszukiwania wykonawcy projektu.
5. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na prace remontowe na drogach:
- Jazowa w stronę cmentarza wojennego
- Tułkowice Góra – Różanka Sarnówka
- Markuszowa Dół Zagórze
Woda, kanalizacja
1. Zakończono roboty na ujęciu wody w Kozłówku w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich
2. Trwają prace związane z budową kanalizacji.
Odnawialne Źródła Energii
- Została podpisana umowa z wykonawcą firma SANITO. Rozpoczęli dostawy pieców. W
dalszej kolejności będą montowane pompy ciepła. W tym roku ma być także montaż części
fotovoltaiki a reszta wraz z solarami – na wiosnę 2019 r. Zakończenie całości planowane jest
do 30 czerwca 2019 r.
Otwarte Strefy Aktywności
- Została podpisana umowa na wykonanie czterech siłowni zewnętrznych w ramach OSA,
termin wykonania do końca października.
Oświata i wychowanie
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Wykonano prace adaptacyjne związane z przekształceniem przedszkola w żłobek (budowa
wentylacji mechanicznej, budowa parkingu, budowa placu zabaw, budowa ogrodzenia) oraz
przekształceniem szkoły podstawowej w przedszkole (projekt powstał też w czerwcu)
Gospodarka komunalna:
1.Wstawiono nowe drzwi i ułożono płytki w domu ludowym w Oparówce
2. Wykonano ogrody wokół domu ludowego w Markuszowej
3. Wykonano prace w domu ludowym w Pstrągówce (budowa parkingu, wykonanie krzeseł,
budowa instalacji klimatyzacji, ułożenie płytek, wymiana parapetów)
4. Odmalowano pomieszczenia w domu ludowym w Szufnarowej
5. Zamontowano trybuny na stadionie w Szufnarowej (Podkarpacka Odnowa Wsi)
6. Zamontowano urządzenia do ćwiczeń street workout w Szufnarowej
7.Zakupiono i zamontowano okap w domu ludowym w Jazowej
8. Zakupiono warnik i podgrzewacz dla Sołectwa Wiśniowa
9. Zakupiono i zamontowano system do monitoringu w Szufnarowej
10. Wymieniono piasek na stadionie przy placu zabaw w Szufnarowej
11. Odnowiono cmentarz wojenny w Jazowej (odmalowanie ogrodzeń montaż krzyża). W
dniu 7 października 2018 r. będzie poświęcenie cmentarza.
12. Wykonano audyt oświetleniowy dla oświetlenia ulicznego Gminy Wiśniowa
13. Trwają prace związane z oświetleniem w Wiśniowej nad Urzędem Gminy, jest deklaracja
wykonawcy że zakończy montaż słupów w przyszłym tygodniu.
14. Przygotowano dokumenty pod budowę windy przy budynku ośrodka kultury
15. Zamówiono materiały (rolety, biurka i szafy do pomieszczenia sołeckiego w ośrodku
kultury w Wiśniowej)
3. Trwają roboty remontowe dachu na domu strażaka w Kalembinie oraz w remizie
4. Trwają prace nad ścieżkami rowerowymi — uzgodnienia i oznakowanie. Prace wykonuje
przewodnik beskidzki p. Grodzki
5. Trwają prace nad ogrodzeniem przy ośrodku zdrowia w Markuszowej i budynku szkoły
podstawowej Tułkowicach
6. Trwają prace remontowe wiaty przy domu strażaka w Jazowej.
W sprawie przedstawionego sprawozdania nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 2
Sprawozdania stałych komisji z pracy w I półroczu 2018 r.
Sprawozdania z prac komisji przedstawili kolejno: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej, Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i
Mandatowo-Regulaminowej, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Sprawozdania w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
Sprawozdanie z pracy Rady Gminy Wiśniowa w I półroczu 2018 r.
Przewodniczący rady przedstawił sprawozdanie z pracy rady w I półroczu 2018 r.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia
28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wiśniowa
Sekretarz gminy – poinformował, że ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych nakłada na samorząd obowiązek dokonania
zmian w statucie gminy. Do statutu zostają wprowadzone zapisy dotyczące nowej komisji
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skarg petycji i wniosków, obowiązku wójta składania radzie raportu o stanie gminy, jak
również zapisy dotyczące transmisji obrad sesji rady gminy. Przepisy będą obowiązywać od
następnej kadencji.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – opinia komisji jest pozytywna, podjęcie uchwały jest wymogiem ustawowym.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Radny Kazimierz Pęczar – stwierdził, że będzie potrzeba ograniczenia liczebności składów
komisji.
Przewodniczący rady – zgłosił wniosek o dodanie w §1 ust. 2 w brzmieniu: „§ 29.3 O
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych
najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą poczty elektronicznej lub inny
skuteczny sposób.” Dotychczasowy ust. 2 przesunąć do ust. 4. W uzasadnieniu podał, że
wniosek wynika ze względów ekonomicznych. W ciągu czteroletniej kadencji same
zawiadomienia to 2000 kartek papieru dodatkowo załączone projekty uchwał, koszt
doręczenia.
Radny Kazimierz Pęczar – zgłosił wniosek o dopisanie w § 99c ust. 1 i 3 doprecyzowanie
określenia przewodniczący „rady”.
Sołtys Zbigniew Miga – w odniesieniu do proponowanych zmian stwierdził, że droga
elektroniczna przesyłu materiałów jest jak najbardziej wskazana. Pytanie czy wszyscy radni
korzystają z własnych skrzynek. Jeżeli nie, to może wójt powinien założyć takie skrzynki,
zafundować łącza internetowe. Zaproponował, aby taka informacja była również na tablicy
urzędu gminy i o to wnioskuje.
Przewodniczący rady – odpowiedział, że taki zapis jest już w statucie gminy.
Radny Łukasz Dziok – zapytał czy jeżeli zostanie przegłosowana zmiana to czy jest
możliwość założenia każdemu radnemu maila na domenie wisniowa.pl?
Przewodniczący rady – odpowiedział, że jest to możliwe.
Sołtys Zbigniew Miga – odnośnie powołania komisji skarg i wniosków zapytał czy wcześniej
tymi kwestiami żadna komisja się nie zajmowała się?
Przewodniczący rady – odpowiedział, że ustawa obliguje ich do powołania dwóch komisji
rewizyjnej i komisji skarg petycji i wniosków.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Pęczar. W
głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” rada
gminy przyjęła wniosek
Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie swój wniosek. W głosowaniu jawnym 15
głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” rada gminy przyjęła wniosek.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z przyjętymi poprawkami.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr L/318/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr
VIII/61/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu
Gminy Wiśniowa. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
Grzegorz Włodyka Inspektor Urzędu Gminy w Wiśniowej - w zastępstwie skarbnik gminy
przedstawił proponowane zmiany w budżecie gminy na 2018 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – poinformował, że opinia komisji w sprawie proponowanych zmian w budżecie

4

gminy jest pozytywna. Zmiany w budżecie są celowe, uzasadnione i ściśle powiązane z
projektami. Część zmian jest obligatoryjna. Wydatki są zrównoważone dochodami i
przychodami dlatego też komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany w budżecie.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym
15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
przyjęła uchwałę Nr L/319/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
Uchwała w załączeniu.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę do godziny 17.30
Po przerwie przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na
lata 2018-2034.
Grzegorz Włodyka inspektor Urzędu Gminy w Wiśniowej – przedstawił wieloletnią
prognozę finansową Gminy Wiśniowa na lata 2018-2034.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – opinia komisji jest pozytywna. Wskaźniki wymagane ustawą zostały zachowane
natomiast uchwała jest pochodną wcześniej przyjętych zmian budżetowych.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym
15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
przyjęła uchwałę Nr L/320/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15
grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej
Grzegorz Włodyka inspektor Urzędu Gminy w Wiśniowej – poinformował, że w dotychczas
obowiązującej procedurze nie była ujęta szczegółowość budżetu do paragrafów natomiast
obecnie w tym zakresie następuje zmiana.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – komisja zapoznała się z projektem. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym
15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
przyjęła uchwałę Nr L/321/2018 w zmiany Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Wiśniowa z
dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kobiet Gminy
Wiśniowa.
Wójt gminy – poinformował, że z wnioskiem o udzielenie pożyczki zwróciło się
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Wiśniowa na realizację projektu z Europejskiego Funduszu
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Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. „Wydanie publikacji dotyczącej historii
kół gospodyń wiejskich zawierających najważniejsze inicjatywy realizowane na przestrzeni
lat, efekty i wpływ KGW z Gminy Wiśniowa na życie społeczne wsi”. Realizacja projektu
zamknie się jeszcze w bieżącym roku budżetowym.
Grzegorz Włodyka inspektor Urzędu Gminy w Wiśniowej – dopowiedział, że pożyczka nie
będzie stanowiła zmian w budżecie gminy tylko będzie traktowana jako rozchód i przychód.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – komisja zapoznała się z projektem uchwały. Wszyscy członkowie komisji
przychylili się do prośby stowarzyszenia.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym
15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
przyjęła uchwałę Nr L/322/2018 w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia
Kobiet Gminy Wiśniowa. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 9
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w sprawie protokołu z XLVI nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy Wiśniowa.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XLVI/46/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w sprawie protokołu z XLVII nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy Wiśniowa.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XLVII/47/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w sprawie protokołu z XLVIII nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy Wiśniowa.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XLVIII/48/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w sprawie protokołu z XLIX nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy Wiśniowa.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XLIX/49/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r.
Przystąpiono do punktu 10
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Nikt nie zabrał głosu.
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Przystąpiono do punktu 11
Sprawy różne
Wójt gminy – podziękował radnym za udział w sesjach nadzwyczajnych w okresie
wakacyjnym.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady L sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Strzępek
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