O.0002.12.2018
Protokół Nr LII/52/2018
z LII sesji Rady Gminy Wiśniowa, która odbyła się
w dniu 8 listopada 2018 r.
LII sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 13.30 do
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

godz.

16.00

Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Strzępek
Przewodniczący rady otworzył obrady LII 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 dwa wnioski:
- wykreślnie punktu 5 tj. podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatkach
od nieruchomości
- poszerzenie porządku obrad o dodatkowe punkty:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny dla Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
2. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny dla Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez
Gminę Wiśniowa projektu współfinansowanego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00IP.01-18-016/17 RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i
kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, pn. „Razem
Rośniemy - utworzenie nowego oddziału w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej”
nr wniosku: WNDRPPK. 09.01.00-18-0011/17
W sprawie zgłoszonych wniosków głos zabrał:
Radny Kazimierz Pęczar – zwrócił się o wyjaśnienie przyczyny wykreślania z porządku obrad
pkt 5
Wójt gminy – pierwotnie zaproponował wprowadzenie podatku od mieszkań co wiązało się
ze zmianą uchwały. Po dyskusji w komisji budżetowej zgłoszono wniosek aby nie
wprowadzać podatku w związku z tym odstąpił od zmiany uchwały.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wnioski:
- wniosek: wykreślnie punktu 5 - 15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” Rada
gminy przyjęła wniosek.
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- wniosek poszerzenie porządku obrad – 15 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących”
Rada gminy przyjęła wniosek.
Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wiśniowa".
3. 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 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Miastem Rzeszów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
6. Podjęcie w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny dla Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny dla Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji
przez Gminę Wiśniowa projektu współfinansowanego w ramach konkursu nr
RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX
Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji
przedszkolnej, pn. „Razem Rośniemy - utworzenie nowego oddziału w Przedszkolu
Samorządowym w Wiśniowej” nr wniosku: WNDRPPK. 09.01.00-18-0011/17
11. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
13. Sprawy różne.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek LII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy
Wójt gminy – z racji zakończenia kadencji przygotował sprawozdanie podsumowujące
czteroletnią kadencję w zakresie największych inwestycji:
- W 2015 r. zrealizowano 42 inwestycje powyżej kwoty 10.000 zł na łączną kwotę 3.969,586
zł, w tym 19 odcinków dróg za kwotę 1.015.565 zł. Największe zadania to chodniki przy
drodze wojewódzkiej w Kożuchowie i Wiśniowej, na które udzielono dotacji do samorządu
wojewódzkiego w kwocie 293.000 zł. Zrealizowano chodnik przy drodze powiatowej
udzielając dotacji samorządowi powiatowemu 85.000 zł. Ponadto zrealizowano instalacje
fotowoltaiczne przy oczyszczalni ścieków oraz 32 instalacje przy gospodarstwach domowych.
Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę ponad 1
mln zł.
- W 2016 – wydatki inwestycyjne w kwocie 2.824.792 zł. Zrealizowano 48 inwestycji w tym
22 odcinków dróg za kwotę 1.593.975 zł. Ponadto chodnik w Tułkowicach z dotacją 55.000
zł, natomiast był też chodnik przy drodze w Kożuchowie.
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- W 2017 – wydatki inwestycyjne wyniosły 4.469.743 zł. Zrealizowano 54 inwestycje w tym
35 odcinków dróg na kwotę 1.894.157 zł. Również dotowano budowę chodników przy
drogach wojewódzkich w Kożuchowie w kwocie 147.951 zł. Kolejnym istotnym projektem
było wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy oraz poprawa funkcjonalności sali
gimnastycznej przy szkole podstawowej w Szufnarowej. Projekt ten był realizowany z
Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość projektu wyniosła 880.908 zł. Uzyskali
również dotację z Ministerstwa Sportu na projekt budowy ścianki wspinaczkowej, lodowiska
syntetycznego i dwóch boisk piaskowych. Wartość projektu 611.769 zł.
- W 2018 realizują dwa duże projekty: budowa kanalizacji i Odnawialne Źródła Energii dla
mieszkańców. Środki inwestycyjne w tegorocznym budżecie zaplanowano w kwocie
13.186.579 zł na 58 inwestycji w tym drogi: 26 odcinków dróg na kwotę 1.912.363 zł.
Realizują wspólnie z województwem budowę chodników w Kożuchowie i Kalembinie.
Kwota dotacji wyniosła 120.000 zł. Ponadto realizowany jest duży projekt zabezpieczenia
osuwisk w Różance i Kozłówku na kwotę 1.847.757 zł., oraz projekt budowy kanalizacji w
Tułkowicach i wodociągu w Kozłówku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Ogółem projekt sięga ponad 5 mln. zł natomiast wydatki w bieżącym roku to kwota 1.759.720
zł. Największy projekt realizowany w partnerstwie gminy Frysztak w celu zaspokojenia
potrzeb mieszkańców to Odnawialne Źródła Energii. Wartość projektu wpisana w budżet to
6.821.986 zł w roku bieżącym. Ogólna kwota projektu wynosi ponad 13 mln. zł. Projekt
będzie realizowany również w roku następnym.
Stwierdził, że każda inwestycja jest to ogrom pracy. Podziękował skarbnik gminy
sekretarzowi gminy i wszystkim kierownikom i pracownikom realizującym zadania.
Wspomniał również o dwóch inwestycjach realizowanych w trakcie kadencji tj: budowa
zbiornika retencyjnego oraz geotermia. Podziękował również radnym i sołtysom za
współpracę.
W sprawie przedstawionego sprawozdania nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wiśniowa".
Wójt gminy – zmieniły się przepisy dotyczące zmiany sposobu segregacji śmieci. Zmieniły
się kolory worków na poszczególne frakcje odpadów. Z dotychczasowego żółtego worka
należy oddzielić papier, który będzie gromadzony w worku koloru niebieskiego. Zmianie
ulega kolor worka na szkło, który będzie w kolorze zielonym. Dodatkowo pojawi się worek
brązowy na odpady biodegradowalne. Odpady zmieszane będą gromadzone w worku koloru
czarnego. Na odpady segregowane worki będą zabezpieczone przez gminę natomiast na
zmieszane każdy będzie się musiał samodzielnie zaopatrzyć. Zmianie w regulaminie uległy
zapisy dotyczące zagospodarowania odpadów. Zgodnie z planem gospodarki odpadami dla
województwa podkarpackiego odpady niesegregowane będą przekazywane do spalarni w
Rzeszowie. Ponadto poinformował, że ceny przetargowe odpadów obecnie sięgają
dwukrotnej wartości obecnej ceny. Należy więc się przygotować na konieczność zmiany
wysokości stawki opłaty.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
poinformował, że komisja pracowała nad projektem. Komisja pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję po czym zapytał kiedy będzie ogłaszany przetarg?
Wójt gminy – odpowiedział, że będą się starali jak najszybciej być może jeszcze w
listopadzie.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
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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 LII/324/2018 w sprawie "Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa". Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
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 2019 rok.
Wójt gminy – program opracowany został na podstawie doświadczeń lat ubiegłych. Program
określa zakres cele i formy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie
programu udzielają corocznie dotacji organizacjom pozarządowym, które realizacją zadania
gminy. Zwrócił się o podjęcie uchwały.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – organizacje działające na
terenie gminy promują gminę kulturalnie, kulinarnie, pomagają niepełnosprawnym. Opinia
komisji do projektu uchwały jest pozytywna.
Przewodniczący rady – otworzył dyskusję.
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 LII/325/2018 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 2019 rok. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem
Rzeszów.
Wójt gminy – uchwała dotyczy usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w zakresie
przyjmowania i opieki nad osobami nietrzeźwymi gdzie są kierowane osoby, które są
zatrzymane przez policję i z różnych przyczyn muszą pozostać poza miejscem zamieszkania.
Zasada jest taka, że każdy zatrzymany opłaca pobyt w izbie wytrzeźwień we własnym
zakresie. Zdarzają się jednak przypadki braku możliwości ściągalności opłaty stąd
konieczność podjęcia uchwały, podpisania porozumienia i zabezpieczania środków na ten cel.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – opinia komisji pozytywna.
Komisja ustaliła, że w większości przypadków osoby nietrzeźwe są odwożone do domu.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję po czym zapytał ile wynosi opłata za jeden nocleg?
Wójt gminy – odpowiedział, że ok 250 zł.
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 LII/326/2018 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wójt gminy – zgłosił autopoprawkę dotyczącą nowych propozycji stawek podatku od :
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W §1 w pkt 1 a) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,75 zł od 1m2
powierzchni
2 b) od budynków lub ich części: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
18,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
W uzasadnieniu podał, że podczas dyskusji na komisji budżetu i finansów powstał wniosek
komisji o zwiększenie kwot ww podatków na rzecz wcześniej proponowanego podatku od
mieszkań. Część wniosku komisji dotyczącego wycofania się z pomysłu wprowadzenia
podatku od mieszkań została zrealizowana poprzez wycofanie z porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zwolnień podatkowych. Zwolnienia będą obowiązywać jak dotychczas.
Wyjaśniając propozycję podniesienia podatku od działalności gospodarczej stwierdził, że
muszą pozyskiwać pieniądze na realizację zadań budżetowych, które wpływają na aktywność
osób, które te podatki płacą. Proponowana kwota nie jest maksymalną, która może być
ustalona w jeszcze korzystniejszych miejscach do prowadzenia działalności gospodarczej.
Gmina posiada pewne ograniczenia więc stawki muszą być dostosowane do warunków. Na
posiedzeniu komisji gospodarczej podobny był pogląd odnośnie podatków od mieszkań aby
go nie wprowadzać natomiast w kwestii podatku od działalności gospodarczej
zaproponowano aby jeszcze go zwiększyć.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – opinia jest pozytywna. Przedstawiony przebieg dyskusji podczas komisji
budżetowej zawiera uzasadnienie. Po kwotach w przetargach zauważa się że ceny rosną więc
przedsiębiorcy zarabiają i nie będzie to dla nich takim dużym obciążeniem i nie będzie miało
negatywnych skutków dla społeczeństwa. Podczas komisji rozważali również stawkę podatku
rolnego, który nieznacznie wzrośnie. Stawkę podatku rolnego komisja zaopiniowała
pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – zgłosił
wniosek komisji o zwiększanie wysokości stawek podatku: od gruntów związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków 0,90 zł od 1m2 powierzchni oraz od budynków lub ich części;
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,00 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej. Uzasadniając stwierdził, że muszą zwiększać wpływy do budżetu natomiast
zauważają po przetargach coraz wyższe koszty realizacji inwestycji. Uważa, że firmy nie
odczują wzrostu podatków.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radna Wanda Gąsior – stwierdziła, że propozycja komisji gospodarczej jest nie do przyjęcia.
Powinni dbać o swoich lokalnych przedsiębiorców. Podwyżka jest zbyt drastyczna.
Przewodniczący rady – zapytał ilu przedsiębiorców z terenu gminy wygrywa przetargi i
prowadzi duże gminne inwestycje?
Wójt gminy – odpowiedział, że nie może wymienić żadnego.
Radna Zofia Cierpiał – stwierdziła, że nie wprowadzili podatku od mieszkań chociaż są to
śmieszne kwoty 0,10 zł za m2 czyli 40 zł rocznie za duży dom. To, że podniosą podatki
przedsiębiorcom sprawi, że podniosą oni ceny usług, za które zapłaci każdy mieszkaniec i na
pewno więcej zapłaci niż kwota podatku od mieszkania. Podniesienie podatku rozłożyć na
wszystkich, a nie tylko na przedsiębiorców, niech się rozwijają.
Radny Łukasz Dziok – stwierdził, że podwyżki podatku są nieuniknione jednak proponuje
aby nie dokonywać radykalnych podwyżek dla przedsiębiorców. Proponuje stopniowe
podwyżki i obserwację co się dzieje na rynku.
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Radny Eugeniusz Świstak – stwierdził, że on był inicjatorem propozycji komisji
gospodarczej. Uważa, że propozycja podwyżek nie jest radykalna ponieważ są to sprawy
groszowe dla przedsiębiorców natomiast podatek od mieszkań byłby nie do osiągnięcia bo
niektóre gospodarstwa domowe są na skraju ubóstwa żyjąc tylko z emerytury lub renty. W
odniesieniu podniesienia cen usług stwierdził, że usługi już kosztują drożej niż dwa lata temu
i problem jest z zamówieniem usługi co oznacza, że ludzie zarabiają.
Przewodniczący rady – ogłosił przerwę 10 minutową.
Po przerwie przewodniczący rady wznowił obrady
Radny Stanisław Rokosz – przedstawił skutki finansowe zwiększenia stawek podatku
uznając, że nie będą miały większego znaczenia dla przedsiębiorców.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego i
Rolnictwa dotyczący zwiększenia stawek podatku:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,90 zł od 1m2 powierzchni – 4 „za” 7
„przeciw”, 3 „wstrzymujących się”. Wniosek nie został przyjęty
- od budynków lub ich części: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
19,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej – 3 „za” 8 „przeciw” 4 „wstrzymujących się”
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawkami. W
głosowaniu jawnym 9 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 5 głosach
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr LII/327/2018 w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2018 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – komisja przeanalizowała propozycje zmian w budżecie gminy. W kwestii
wydatków w większości są obligatoryjne. Opinia komisji budżetowej jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję?
Radny Stanisław Rokosz – zapytał czy wydatki na projekt wodociągu w Kozłówku oraz na
projekt OZE są ostateczne.
Wójt gminy – odpowiedział, że wydatek 15.000 zł w projekcie będzie ostatnim wydatkiem na
ujęcie wody w projekcie. Natomiast kwota 40.000 zł jeszcze w przyszłym budżecie będzie
powiększona o ok. 20.000 zł i będzie przeznaczona na ubezpieczenie instalacji. Pierwotnie
planowano, że koszt poniosą mieszkańcy jednakże po ustaleniach z partnerem kwota została
zabezpieczona z budżetu.
Skarbnik gminy – dopowiedziała, że zasadnym jest ubezpieczenie instalacji ponieważ przez 5
lat będą one własnością, środkami trwałymi gminy.
Nikt więcej 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 LII/328/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy
Wiśniowa na 2018 r. Uchwała w załączeniu.
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Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny dla Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.
Wójt gminy – stwierdził, że instytucja Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział
Terenowy w Rzeszowie zwróciła się o przyjęcie wzorów deklaracji podatkowych co
podyktowane jest ich organizacją. Działają na terenie różnych samorządów i posiadają
program komputerowy do obsługi płatności więc jest to ułatwienie dla podatnika złożenie
deklaracji.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
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 LII/329/2018 w sprawie wzoru deklaracji na
podatek rolny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w
Rzeszowie. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny dla Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
Wójt gminy – stwierdził, że uchwała analogiczna do poprzedniej różni się tylko rodzaj
podatku.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
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 LII/330/2018 w sprawie wzoru deklaracji na
podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w
Rzeszowie. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
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 LII/331/2018 w sprawie wzoru deklaracji na
podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział
Terenowy w Rzeszowie. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 10.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy Wiśniowa z
dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Gminę
Wiśniowa projektu współfinansowanego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18016/17 RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w
regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, pn. „Razem Rośniemy - utworzenie
nowego oddziału w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej” nr wniosku: WNDRPPK.
09.01.00-18-0011/17
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Wójt gminy – poinformował, że uchwała dotyczy projektu adaptacji przedszkola. Zmiana
uchwały dotyczy poszerzenia zapisów o informację, że realizacja projektu skutkuje
zwiększeniem o 25 liczby miejsc wychowania przedszkolnego od dnia 1 września 2018 r.
Zapis jest niezbędny do rozliczenia projektu.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
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 LII/332/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXIX/256/2017 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie
zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Gminę Wiśniowa projektu
współfinansowanego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 RPO WP
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, pn. „Razem Rośniemy - utworzenie
nowego oddziału w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej” nr wniosku:
WNDRPPK. 09.01.00-18-0011/17. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 11
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w sprawie protokołu z L 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 L/50/2018 z dnia 24 września 2018 r.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w sprawie protokołu z LI 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 LI/51/2018 z dnia 1 października 2018 r.
Przystąpiono do punktu 12
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 13
Sprawy różne.
Sekretarz gminy – poinformował, że otrzymali od Prezydenta RP 13 flag z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości. Flagi zostaną przekazane sołtysom. Ponadto Powiatowy Inspektor
budowalny zwrócił się z prośbą o przekazanie mieszkańcom komunikatu w sprawie
obowiązku właścicieli budynków kontroli instalacji w budynkach przynajmniej raz w roku.
Przewodniczący rady Ryszard Strzępek – podsumowując VII kadencję stwierdził, że była ona
nietypowa ze względu na przewodnictwo trzech przewodniczących. Oceniając współpracę z
wójtem stwierdził, że wiele nauczył się przez ten okres. Myśli, że kolejna kadencja zapowiada
się bardzo dobrze. Podziękował radnym członkom komisji budżetowej, której przewodniczył
przez pewien okres czasu.
Radna Wanda Gąsior – jako pierwsza przewodnicząca w kadencji 2014-2018 podziękowała
za współpracę. Dodała że powinni się szanować bo szacunek to podstawa dobrej współpracy.
Powinni tak pracować aby ich wyborcy byli dumni z nich, a oni mogli zrobić jak najwięcej
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dla mieszkańców. Szczególne podziękowania skierowała do radnego Janusza Kawa, który
kończy pracę w samorządzie.
Radny Łukasz Dziok – jako drugi przewodniczący w kadencji 2014-2018 podziękował za
daną mu szansę przewodnictwa radzie, najmłodszemu radnemu. Nowej radzie życzy
powodzenia ponieważ czeka ich dużo pracy i wyzwań.
Następnie przewodniczący rady i wójt wręczyli pamiątkowe podziękowania radnym i
wójtowi.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący rady kadencji 2014-2018
uroczyście zamknęli obrady LII sesji Rady Gminy Wiśniowa
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Strzępek
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