O.0002.5.2016
Protokół Nr XIX/19/16
z XIX sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 25 kwietnia 2016 r.
XIX sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 13.00 w sali posiedzeń w Urzędzie
Gminy w Wiśniowej i trwała do godz. 15.00. 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 – Łukasz Dziok
Przewodniczący rady otworzył obrady XIX sesji Rady Gminy Wiśniowa. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał. Po powitaniu zebranych
przypomniał, że na sali znajdują się protokoły z XVII i XVIII sesji. Radni po zapoznaniu się z
jego treścią mają prawo do nanoszenia uwag i sprostowań.
Następnie otworzył dyskusje nad proponowanym porządkiem obrad jednocześnie zgłaszając
wniosek o nadanie nowego brzmienia w punkcie 12 „Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII
sesji” oraz wniosek o poszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt do porządku obrad:
„Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej Rady
Gminy Wiśniowa”.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi wnioskami;
1. Zmiana brzmienia w pkt 12 – w głosowaniu jawnym 15 głosami „za” rada gminy
przyjęła wniosek.
2. Dodatkowy punkt do porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru
Przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej Rady Gminy Wiśniowa” - w
głosowaniu jawnym 15 głosami „za” rada gminy przyjęła wniosek.
Porządek obrad wraz z przyjętymi wnioskami:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz
Gminy Strzyżów nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
nieoznaczony pomieszczenia garażowego mieszczącego się w budynku
magazynowym w miejscowości Markuszowa.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na lata 2016-2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Wiśniowa z
dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych
stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej
Rady Gminy Wiśniowa
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia
edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej im. Batalionów
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Chłopskich w Różance w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16
dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w
regionie, Działanie 9.2 - Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia
edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej w
ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 o dofinansowanie projektów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś
Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 - Poprawa
jakości kształcenia ogólnego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizacje zadania publicznego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Strzyżowskiemu na realizację zadania prowadzenie Powiatowego Centrum Kultury i
Turystyki z siedzibą w Wiśniowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
13. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji.
14. Sprawy różne.
15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy
Strzyżów nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiśniowa
Wójt gminy – zwrócił się z prośbą o przekazanie gminie Strzyżów działki drogowej w
Tułkowicach w okolicach p. Czyża. Jest to droga graniczna między gminą Wiśniowa i gminą
Strzyżów biegnąca z Dobrzechowa do Grodziska. Porozumieli się z burmistrzem Strzyżowa i
ustnie ustalono, że gmina Strzyżów wykona remont odcinka drogi koło p. Czyża, natomiast
gmina Wiśniowa wykona remont odcinka drogi w kierunku Bud Dobrzechowskich.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii przez przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia jest pozytywna. Komisja podzieliła argumentację wójta.
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” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XIX/127/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Strzyżów nieruchomości stanowiących
własność Gminy Wiśniowa. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony
pomieszczenia garażowego mieszczącego się w budynku magazynowym w miejscowości
Markuszowa.
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Wójt gminy – poinformował, że część budynku została wydzierżawiona na okres przejściowy
trzech miesięcy dotychczasowemu dzierżawcy. Obecnie chcą przeprowadzić procedurę
przetargową dzierżawy. Planują wydzierżawić magazyn na okres dłuższy niż trzy lata w
związku z tym konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały rady gminy.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii przez przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
poinformował, że budynek jest pusty więc komisja pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały. Zwracają jednak uwagę na konieczność zabezpieczenia możliwości wypowiedzenia
umowy.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał jak dzierżawca będzie dojeżdżał do działki skoro
wydzierżawiają tylko budynek. Zaproponował również aby zobowiązać dzierżawcę do
utrzymywania ładu i porządku wokół budynku.
Wójt gminy – w związku z tym, że gmina również korzysta z części budynku nie chcą
wydzierżawiać drogi. W umowie zostaną zawarte wszystkie ustalenia dotyczące użytkowania
drogi oraz utrzymywania porządku wokół budynku.
Radny Eugeniusz Świstak – zaproponował wydzierżawienie budynku w trybie
bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy.
Wójt gminy – stwierdził, że w normalnym trybie ustawowym nieruchomości są
wydzierżawiane w sposób konkurencyjny. Istnieje jednak możliwość wydzierżawienia w
trybie bezprzetargowym jak przykładowo uczynili z lokalem apteki ale muszą wystąpić
ustawowe przesłanki.
Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Jakobsze – zwrócił się do radnego Świstak o
sprecyzowanie czy propozycję wydzierżawienia budynku w trybie bezprzetargowym
wskazanej osobie należy potraktować jako wniosek. Zapytał czy wie o zagrożeniu najmu
budynku przez inną osobę niż dotychczasowy dzierżawca. Ponadto zapytał wójta czy jeżeli
rada przychyli się do wniosku radnego Świstaka to nie będzie miała odrębnych problemów.
Radny Eugeniusz Świstak – potwierdził zgłoszenie wniosku natomiast w kwestii innych osób
zainteresowanych najmem odmówił odpowiedzi.
Wójt gminy – poinformował, że obecny dzierżawca płaci czynsz i nie ma nic przeciwko temu,
żeby kontynuować tą dzierżawę. Wynegocjują cenę, podpiszą umowę. Nie wie o innych
osobach zainteresowanych dzierżawą.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał kto jest obecnym dzierżawcą?
Wójt gminy – odpowiedział, że przedsiębiorca Robert Król, który prowadzi firmę budowlaną
i mieszka w Markuszowej.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał czy mogą w formie bezprzetargowej wydzierżawiać
majątek?
Wójt gminy – odpowiedział, że mogą sprzedawać w trybie bezprzetargowym, wynajmować
również mogą bez przetargu ale nie wie jakie warunki należy spełnić.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał jak pilne jest podjęcie przedmiotowej uchwały?
Wójt gminy – odpowiedział, że prawdopodobnie do końca maja.
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał czy jeżeli podejmą uchwałę w takiej wersji czy to oznacza
że wydzierżawią obecnemu najemcy?
Wójt gminy – odpowiedział, że proponowana uchwała umożliwia zawarcie umowy z
dzierżawcą na okres dłuższy niż 3 lata.
Radny Ryszard Strzępek – zgłosił wniosek o przekazanie projektu uchwały do komisji celem
głębszego zbadania zaistniałej sytuacji i przygotowanie stosownych uchwał.
Nikt nie zabrał głosu.
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Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez
radnego Strzępek. W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 1
głosie „wstrzymującym” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła wniosek. Projekt uchwały został
skierowany do komisji.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Wiśniowa na lata 2016-2020.
Wójt gminy – stwierdził, że podjęcie uchwały jest obowiązkiem gminy wynikającym z
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy. Poprzedni program był
datowany do 2015 r. Obecnie propozycja podjęcia nowego programu.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii przez przewodniczącego Komisji
Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że program został opracowany m.in. po to aby ocenić gdzie są potrzebne remonty.
Następnie zwrócił się z zapytaniem do wójta czy w §1 pkt IV ppkt. 2 lit d) konieczny jest
zapis: „w przypadku usytuowania lokalu w centrum miejscowości to jest w pobliżu jednostek
handlowo-usługowych i komunikacji – o 0%”
Wójt gminy – zwrócił się o przyjęcie uchwały w przedstawionej wersji.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał czy nadal stosowany jest podział na lokale socjalne i
komunalne, a jeżeli tak czy został jeszcze w gminie jakiś lokal socjalny.
Wójt gminy – odpowiedział, że podział nadal się stosuje z tym, że gmina na chwilę obecną
nie posiada lokali socjalnych.
Radna Wanda Gąsior – zapytała od jakiej kwoty wykonanych remontów przez najemców
naliczany jest ponownie czynsz?
Wójt gminy – odpowiedział, że jakie remonty będzie wykonywał najemca określa umowa.
Koszty remontów wliczane są w czynsz. Jeżeli gmina wykonuje remont to czynsz pozostaje
na tej samej wysokości. Wysokość stawki czynszu ustalona jest zarządzeniem wójta z
uwzględnienie ppkt 2 uchwały.
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” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XIX/128/2016 w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na lata 20162020. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12
grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady
Gminy Wiśniowa
Przewodniczący rady – stwierdził, że w związku ze zmianami personalnymi w prezydium
rady, wpłynęły od radnych pisma dotyczące rezygnacji bądź też zgłoszenia chęci pracy
w komisjach. Na tej podstawie opracował i zgłosił projekt uchwały. Następnie zwrócił się do
przewodniczącego
Komisji
Budżetu
Finansów
i
Mandatowo-Regulaminowej
o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja zapoznała się z projektem i przychyla się do proponowanej uchwały. Projekt
uchwały jest zgodny z zapisami Statutu Gminy Wiśniowa, składy komisji mieszczą się w

4

widełkach określonych w uchwale. Zwrócił się o zamieszczenie na stronie internetowej
danych przewodniczących i zastępców przewodniczących poszczególnych komisji.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XIX/129/2016 w sprawie
zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 grudnia 2014 r. w
sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Gminy
Wiśniowa. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej Rady
Gminy Wiśniowa.
Przewodniczący rady – stwierdził, że w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z
pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej zachodzi konieczność
wyboru nowego przewodniczącego. Zwrócił się o zgłaszanie kandydatów na
przewodniczącego.
Wiceprzewodniczący rady radny Kazimierz Jakobsze – zgłosił kandydaturę Zofii Cierpiał
Radna Zofia Cierpiał wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Janusz Kawa – zgłosił kandydaturę Renaty Rymarskiej – Wójtowicz.
Radna Renata Rymarska – Wójtowicz nie wyraziła zgody.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie kandydaturę radnej Zofii Cierpiał. W
glosowaniu jawnym 10 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 4 głosach
„wstrzymujących” rada gminy wybrała na przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej
radną Zofię Cierpiał. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
Przewodniczący rady – odczytał projekt uchwały po czym poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XIX/130/2016 w sprawie
wyboru Przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej Rady Gminy Wiśniowa.
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego
uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Różance w
ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 dofinansowanie projektów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś
Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 - Poprawa jakości
kształcenia ogólnego.
Wójt gminy – poinformował, że bieżąca uchwala jak również kolejna dotyczą zgłoszenia
szkół, w których w ostatnim czasie były najniższe wyniki podczas egzaminu. Dyrektor ZEAS
zgłosił, że istnieje możliwość zgłoszenia projektów do programu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Jakość
edukacji i kompetencji w regionie, w ramach których zostanie poprawiona jakość edukacji.
Do złożenia wniosku będzie konieczna diagnoza potrzeb, która została opracowana przez
fachowca z zewnątrz. Diagnoza została przedstawiona podczas Komisji Społeczno-Socjalnej.
Radny Kazimierz Pęczar - zapytał czy z uzasadnienia konkursu wójt będzie wyciągał wnioski
i zdyscyplinuje dyrektorów tych szkół?
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Wójt gminy – odpowiedział, że w większych szkołach wskaźnik stanin jest miarodajny
natomiast w mniejszych szkołach zależy od rocznika czy jest mocniejszy czy słabszy.
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że jeżeli braliby pod uwagę roczniki siedem lat wstecz
to ani Różanka ani Jaszczurowa nie zakwalifikowałyby się do programu. Czasami dwóch,
trzech uczniów potrafi zaniżyć średnią. Dopowiedział, że diagnoza została opracowana przez
nauczycieli, rodziców i uczniów „pod okiem” fachowca.
Przewodniczący rady – zwrócił się do zastępcy przewodniczącej Komisji Społeczno-Socjalnej
o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Zastępca przewodniczącej komisji Społeczno-Socjalnej radna Renata Rymarska – Wójtowicz
– stwierdziła, że opinia jest pozytywna, zakup wyposażenia do pracowni szkolnych zwiększy
poziom nauczania w szkołach.
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 XIX/131/2016 w sprawie przyjęcia Diagnozy
potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły
Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Różance w ramach konkursu nr
RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 dofinansowanie projektów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Jakość
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 - Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Diagnozy potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego
uczniów, nauczycieli oraz Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej w ramach konkursu nr
RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 o dofinansowanie projektów Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Jakość
edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 - Poprawa jakości kształcenia ogólnego.
Wójt gminy – stwierdził, że sytuacja jest analogiczna jak w poprzednim punkcie dotyczy
Szkoły Podstawowej w Jaszczurowej.
Przewodniczący rady – zwrócił się do zastępcy przewodniczącej Komisji SpołecznoSocjalnej o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Zastępca przewodniczącej komisji Społeczno-Socjalnej radna Renata Rymarska – Wójtowicz
– stwierdziła, że uzasadnienie takie samo jak w punkcie poprzednim.
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 XIX/132/2016 w sprawie przyjęcia Diagnozy
potrzeb w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli oraz Szkoły
Podstawowej w Jaszczurowej w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16
dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX - Jakość edukacji i kompetencji w
regionie, Działanie 9.2 - Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Uchwała w załączeniu.
Przewodniczący rady ogłosił 10-minutowa przerwę.
Po przerwie przystąpiono do punktu 8
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Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
Wójt gminy – poinformował, że uchwała pozwoli na wspólne zrealizowanie z samorządem
województwa zadania tj. remontu odcinka chodnika w Wiśniowej. Zgodnie z obietnicami
ubiegłorocznymi samorząd województwa miał wykonać remont chodnika jednakże w
międzyczasie weszły w życie uchwały zobowiązujące gminę do współfinansowania zadania
w 40% kosztu remontu.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że kolejne cztery uchwały są ściśle związane ze sobą. Aby mogli przekazać
środki budżetowe innemu samorządowi muszą podjąć uchwały dotyczące udzielania pomocy
finansowej tym jednostkom. Komisja pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt uchwały,
jak również ten, który będzie rozpatrywany w punkcie następnym.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisja jest pozytywna. Komisja stwierdziła, że samorząd województwa wymusza na
gminie współfinansowanie zadania. Bez udziału finansowego gminy zadanie nie zostanie
zrealizowane.
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 XIX/133/2016 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na
realizację zadania prowadzenie Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą w
Wiśniowej
Wójt gminy – stwierdził, że wzorem roku poprzedniego zaproponował przekazanie kwoty
10.000 zł dotacji na wsparcie działań Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą w
Wiśniowej. Zgłosił autopoprawkę aby §3 nadać brzmienie: „Do zawarcia umowy upoważnia
się Wójta Gminy Wiśniowa”.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że uchwała jest niezbędna aby zabezpieczyć w uchwale budżetowej środki na
dotację. Opinia jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisja jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz
autopoprawką.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XIX/134/2016 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na realizację zadania prowadzenie Powiatowego
Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą w Wiśniowej. Uchwała w załączeniu.
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Przystąpiono do punktu 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016
r.
1) Dokonuje się podziału wolnych środków z roku ubiegłego
(art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych) w wysokości
454.573,22
z przeznaczeniem na:
Dział 010 – Rolnictwo
14.200,00
Rozdział 01009 § 6230 – Spółki wodne – dotacje celowe z budżetu
na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych
14.200,00
Dział 600 – Transport i łączność
70.200,00
Rozdział 60013 § 6300 – drogi publiczne wojewódzkie – dotacje celowe
na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. do samorządu województwa
na modernizację chodnika w Wiśniowej
20.200,00
Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne (utrzymanie bieżące dróg gminnych)
§ 4210 – zakup materiałów
25.000,00
§ 4300 – usługi pozostałe 25.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
40.600,00
Rozdział 70005 § 4300 – gospodarka gruntami i nieruchomościami
(usługi – wyłączenia gruntów z produkcji rolnej) 25.600,00
§ 4210 – bieżące zakupy (wyposażenie domów ludowych)
15.000,00
Dział 710 – Działalność Usługowa 30.000,00
Rozdział 71095 § 4300 – usługi pozostałe regulacja stanu prawnego
mienia komunalnego (drogi i nieruchomości )
30.000,00
Dział 750 – Administracja Publiczna
128.150,00
Rozdział 75023 – Urząd Gminy
128.150,00
§ 4010 – wynagrodzenia (odprawa emerytalna) 30.000,00
§ 4010 – wynagrodzenia (ekwiwalent za urlop) 13.650,00
§ 4300 – usługi pozostałe (bieżące utrzymanie) 76.000,00
§ 4210 – bieżące zakupy wyposażenia
8.500,00
Dział 754 – bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 25.705,22
Rozdział 75405 – Komenda Powiatowa Policji
3.500,00
§ 6170 – wpłaty od jednostek na państwowy
fundusz celowy na dofinansowanie
zadań inwestycyjnych (zakup wyposażenia)
3.500,00
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże Pożarne na bieżące wydatki jednostek OSP 22.205,22
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
15.000,00
§ 4300 – usługi pozostałe 7.205,22
Dział 801 – Oświata i wychowanie 3.500,00
Rozdział 80110 – Gimnazja 3.500,00
§ 2360 – dotacja z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art. 221 ustawy
o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego oraz uchwały Nr XIII/82/2015 z 30 XI 2015r.
Rady Gminy w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy
Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi
w tym na:
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- działalność w zakresie nauki, oświaty i wychowania
3.500,00
Dział 851- Ochrona Zdrowia
12.718,00
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10.718,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
5.718,00
§ 4300 zakup usług pozostałych 5.000,00
Rozdział 85195 – Pozostała działalność
2.000,000
§ 2360 – dotacja z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art. 221 ustawy
o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego oraz uchwały Nr XIII/82/2015 z 30 XI 2015r.
Rady Gminy w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy
Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi
w tym na:
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
2.000,00
Działa 900 gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 28.000,00
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
§ 4260 – zakup energii oświetlenia ulic
28.000,00
Dział 921 – Kultura oraz Ochrona dziedzictwa Narodowego
86.500,00
Rozdział 92195 – Pozostała działalność
86.500,00
§ 2360 – dotacja z budżetu j.s.t. udzielona w trybie art. 221 ustawy
o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego oraz uchwały Nr XIII/82/2015 z 30 XI 2015r.
Rady Gminy w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy
Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi
w tym na:
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
(integracja społeczna i wspieranie inicjatyw lokalnych)
32.500,00
- działalność w zakresie kultury i sztuki ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego (plenery malarskie)
9.000,00
- organizacja koncertów
5.000,00
§ 2710 – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej dla samorządu
powiatu strzyżowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania
„prowadzenie Powiatowego centrum kultury i Turystyki
z siedzibą w Wiśniowej” 10.000,00
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
30.000,00
§ 2720 – dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych
w tym dla:
- Parafii Rzymsko-Katolickiej Niewodna na pełna konserwację
techniczna i estetyczna struktury głównego ołtarza w kościele
Parafialnym w Niewodnej – etap V
10.000,00
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wysokiej Strzyżowskiej (Oparówka)
na wymianę posadzki w kościele zabytkowym w Oparówce
10.000,00
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Dobrzechowie na termomodernizację
kościoła dojazdowego pw. Św. Doroty w Kozłówku
10.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 15.000,00
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
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§ 2820 – dotacja celowa na dofinansowanie klubów sportowych
z terenu gminy wiśniowa w zakresie upowszechniania
sportu udzielana w trybie art. 27 ust 2 ustawy
z dnia 25.06.2010r. w sprawie oraz uchwały nr XX/173/2012
Rady Gminy wiśniowa z 03.12.2012r.
15.000,00
Ogółem:
454.573,22 – kwota z wolnych środków
Zwiększa się plan dochodów budżetowych
Dział 600 - Transport i łączność
150.000,00
Rozdział 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (dotacja celowa)
150.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.295,20
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (środki z PZU na zadania prewencyjne) 2.295,20
Ogółem:
152.295,20
Z przeznaczeniem na:
Dział 600 – transport i łączność
150.000,00
Rozdział 60078 § 6050 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (przebudowa
drogi Niewodna – Grabiny Różanka) w miejscowości Niewodna 150.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.295,20
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe
§ 4210 zakup płytek antypoślizgowych w Szkole Podstawowej w Markuszowej 1.184,00
§ 4210 zakup urządzeń – toru przeszkód do zajęć bezpieczeństwa
ruchu drogowego
1.075,20
Ogółem:
152.295,20
1) Zaciąga się pożyczkę długoterminową na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 502.725,00
2) Zaciąga się kredyt długoterminowy (komercyjny) w wysokości
1.786.000,00
Ogółem planowane przychody budżetu gminy
2.288.725,00
3) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
2.288.725,00
z przeznaczeniem na:
Dział 600 – transport i łączność
1.201.524,00
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 10.000,00
§ 6050 – budowa zatoczki postojowej przy Sz. P. Wiśniowa
(droga wojewódzka – dokumentacja projektowa) 10.000,00
Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne 1.171.524,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne
369.445,83
W tym na:
- budowa zatok postojowych Wiśniowa – Olszyny (dokumentacja projektowa) 4.445,83
- przebudowa drogi gminnej Tułkowice Góra – Sarnówka 16.000,00
(dokumentacja projektowa)
- budowa parkingu przy PKP Kalembina oraz PKP Wiśniowa
(fund. kolejowy)
20.000,00
- wykonanie dokumentacji na osuwiska przy drogach w miejscowości
Kozłówek oraz Różanka 50.000,00
- modernizacja kładki dla pieszych nad rzeką Wisłok w miejscowości Kozłówek
20.000,00
- modernizacja drogi gminnej Pstrągówka – Berdechów 15.000,00
- modernizacja drogi gminnej wewnętrznej Wiśniowa – Balice
w stronę Żarka i Długosza 32.000,00
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- przebudowa drogi gminnej Różanka – Niewodna – Szufnarowa
(nakładka bitumiczna)
90.000,00
- przebudowa drogi gminnej Tułkowice Denderówka w stronę Kroka
50.000,00
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Oparówka
(Szkoła- w kierunku Kozimor- Duda)
35.000,00
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej (poszerzenie i umocnienie
drogi w kierunku Słomiany – Walczak) 15.000,00
- modernizacja drogi gminnej wewnętrznej Tułkowice Generałówka
(umocnienie rowu) 22.000,00
§ 6057 , § 6059 – wydatki inwestycyjne z udziałem środków UE 790.078,17
w tym:
§ 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- „Przebudowa drogi gminnej Wiśniowa – Szufnarowa Rakówki
w ramach PROW – środki UE”
198.083,00
§ 6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- „Przebudowa drogi gminnej Wiśniowa – Szufnarowa Rakówki
w ramach PROW - wkład własny” 113.221,64
§ 6057 – przebudowa drogi gminnej Szufnarowa – Pniakówki
w ramach PROW – środki UE
222.983,00
§ 6059 – przebudowa drogi gminnej Szufnarowa – Pniakówki
w ramach PROW – wkład własny 127.455,01
§ 6057 – Przebudowa drogi wewnętrznej Wiśniowa – k. Kopcia
w ramach PROW – środki UE
81.659,00
§ 059 – Przebudowa drogi wewnętrznej Wiśniowa – k. Kopcia
w ramach PROW – wkład własny 46.676,52
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne 12.000,00
W tym na:
- zakup kosiarki bijakowej 12.000,00
Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne
20.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne – budowa i modernizacja drogi
dojazdowej do gruntów rolnych Jaszczurowa – Sośnice 20.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
30.000,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
30.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne (modernizacja DL Markuszowa
(scena, zadaszenie) 30.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa 8.640,00
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
8.640,00
§ 4309 – wkład własny do Gminnego Programu Rewitalizacji)
8.640,00
Dział 750 – Administracja Publiczna
63.000,00
Rozdział 75023 – urząd Gminy – modernizacja pomieszczeń w UG)
50.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne
35.000,00
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
15.000,00
Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.
13.000,00
§ 4219 – zakupy materiałów 6.000,00
§ 4309 – zakup usług pozostałych ( wkład własny do projektu
„Różańskie przekazywanie tradycji” w ramach Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi.
7.000,00
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Dział 757 – obsługa długu publicznego
35.050,00
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredyty i pożyczki 35.050,00
§ 8110 – odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu
długoterminowego oraz pożyczek 35.050,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie 420.011,00
Rozdział 80101 – szkoły Podstawowe
220.011,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne
63.500,00
- modernizacja budynku byłej szkoły w Kożuchowie
35.000,00
- budowa parkingu Sz. P. Markuszowa
28.500,00
§ 6059 – wydatki inwestycyjne
156.511,00
- wkład własny do projektu pn.” Poprawa infrastruktury edukacyjnej
poprzez wyposażenia w sprzęt JCT w szkołach Podstawowych
w Markuszowej, Różance, Szufnarowej, Wiśniowej, Gimnazjum
oraz modernizacja Sali gimnastycznej w Szufnarowej” w ramach RPO 156.511,00
Rozdział 80104 – Przedszkola
200.000,00
§ 6059 – wydatki inwestycyjne – wkład własny do projektu pn.
„Budowa Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej” w ramach RPO 200.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 332.000,00
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa
50.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne (modernizacja przepompowni
ścieków w Wiśniowej)
50.000,00
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 76.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne, budowa oświetlenia chodników i drogi
Wiśniowa na odcinku zjazd do Gimnazjum w kierunku Kalembiny
76.000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
206.000,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup zbiornika na olej napędowy) 10.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne
- modernizacja budynku magazynowego w Kozłówku
36.000,00
- budowa altany w Kozłówku
30.000,00
- budowa parkingu w Wiśniowej (osiedle koło Kościoła) 80.000,00
- budowa parkingu w Wiśniowej (poniżej GOK) 20.000,00
- budowa parkingu Szufnarowa Szkoła Kościół
30.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport 198.500,00
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
§ 6060 – zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki – stadion komunalny Kozłówek) 11.000,00
§ 6059 – wydatki inwestycyjne – wkład własny do projektu
„Budowa syntetycznego lodowiska wielosezonowego
w Wiśniowej” w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa Podkarpackiego”
187.500,00
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– opinia komisji jest pozytywna. Przy uchwalaniu budżetu mówił o wysokości planowanego
do zaciągnięcia kredytu w granicach 1 mln. zł bo wyższego nie mogliby zaciągnąć, jednakże
zaszły zmiany i program 500+ zwiększył tegoroczny budżet o 5 mln. zł. Zwiększenie
dochodów budżetowych sprawiło, że wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej
zmieniły się znacznie na korzyść samorządów. Kredyt 1,8 mln. zł nie pogorszy wskaźników
wpf. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały wójta, który zakłada zabezpieczanie
środków na wszystkie zadania, na które złożone są wnioski. Ponadto zakłada wiele drobnych
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niezbędnych zadań o realizacji, których na początku roku nawet nie myśleli. Na koniec roku
zadłużenie będzie wyższe o 300 tys. zł. niż na początku roku ale przy budżecie wyższym o 5
mln. zł.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia co do całości projektu jest pozytywna stosunkiem głosów: 3 głosy „za” 5 głosów
„wstrzymujących”. W kwestii budowy kanalizacji zapytał czy nie zablokują możliwości
ubiegania się o środki finansowe na kanalizacje czy też budowę chodników w przyszłym roku
bo są to najistotniejsze zadania na terenie gminy.
Wójt gminy – odpowiedział, że w drugiej połowie roku ogłoszony będzie nabór do Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, jedyny program, z którego będą mogli skorzystać. W
programie ustalony jest limit 2 mln. zł Wniosek będzie złożony na większy zakres aby po
oszczędnościach przetargowych zbliżyć się do kwoty 2 mln. zł. Nawet jeżeli otrzymałby on
dofinansowanie to i tak nie rozpoczną inwestycji w tym roku. Stwierdził, że będą możliwości
finansowe na budowę kanalizacji.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
dopytał czy przy realizacji budżetu w 100% będzie możliwość wzięcia kredytu pod
inwestycję kanalizacji.
Wójt gminy – odpowiedział, że będzie taka możliwość.
Skarbnik gminy – dopowiedział, że nikt dokładnie nie jest w stanie powiedzieć jakie będą
wskaźniki WPF za 2-3 lata bo to będzie zależało od dochodów, od sprzedaży, od wydatków
bieżących. Dochody z tytułu programu 500+ polepszyły relacje wskaźników o 1%.
Zastępca przewodniczącej komisji Społeczno-Socjalnej radna Renata Rymarska – Wójtowicz
– opinia komisji jest pozytywna, proponowane zmiany pozwolą na realizacje wielu zadań w
poszczególnych miejscowościach.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Ryszard Strzępek – solidaryzuje się ze słowami skarbnik. W tej chwili dyskusja o
wskaźnikach wieloletniej prognozy finansowej za kilka jest to dyskusją w próżnym. Zdaje
sobie sprawę, że jeżeli dla niego trudnym jest rozumienie sposobu wyliczenia wskaźników
wpf dla innych na tej sali również jest to trudne.
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 XIX/135/2016 w sprawie zmian w budżecie
gminy Wiśniowa na 2016 r. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 11.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
W takcie obrad sale opuścili radni: Stanisław Rokosz, Eugeniusz Świstak oraz Zenon
Tomaszewski.
Skarbnik gminy – omówiła projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
opracowanej na podstawie wszystkich zmian w budżecie dokonywanych zarządzeniami i
uchwałami od początku roku. Stwierdziła, że zostały przeliczone wskaźniki na podstawie
wykonania budżetu w 2015 r. oraz zwiększonych planów dochodów i wydatków, kredytów.
Dopuszczalny wskaźnik w 2016 wynosi 1,2 natomiast w 2017-1,5. Jak będzie w
rzeczywistości to się dopiero w przyszłym roku okaże się po wykonaniu 2016 r.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i
Mandatowo-Regulaminowej o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– na komisji dyskutowano nad wpf i ustalono, że jeżeli po obliczeniu wskaźniki będą
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pozytywne wówczas opinia komisji jest również pozytywna. Jak wiadomo wyliczenia są
pozytywne więc opinia komisji również jest pozytywna. Nie rozumie dlaczego nie
opracowano bardziej prostego i zrozumiałego mechanizmu kontroli samorządów.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały
W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XIX/136/2016 w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 12
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy przedstawił informację:
1. Uporządkowano pojemniki na odpady z placu naprzeciwko Ośrodka kultury oraz teren
parkingu koło Urzędu Gminy.
2. Trwa wywożenie kruszywa w ramach funduszu sołeckiego i bieżących napraw dróg.
3. Trwają badania obciążenia ruchem na przejazdach kolejowych oraz obowiązkowe
okresowe przeglądy dróg.
4. W przygotowaniu jest przetarg na wykonanie robót drogowych współfinansowanych ze
środków powodziowych. Droga Niewodna Grabiny Różanka.
5. Zlecony został podział działek w Kalembinie i Wiśniowej dotyczących terenów PKP, na
których są planowane parkingi w ramach porozumienia między samorządami Fundusz
Kolejowy.
6. Zakupione zostały krzesła do Domu Ludowego w Kozłówku w ramach funduszu
sołeckiego, dokonano napraw płytek na schodach, w trakcie są prace z przygotowaniem
terenu pod garaż blaszany.
7. Dokonano naprawy bojlera w Domu Ludowym w Jaszczurowej.
8. Zakończono modernizację pomieszczeń w piwnicy Domu Ludowego Markuszowa –
pomieszczenie siłowni i sali do tańca.
9. Dokumentacja na kanalizację Wiśniowa stawiska – otrzymali prawomocną decyzję
środowiskową, trwa postępowanie o wydanie decyzji lokalizacyjnej.
10. Dokumentacja na ujęcie wody w Kozłówku - trwa postępowanie o wydanie decyzji
lokalizacyjnej.
11. Otrzymali decyzję o otrzymaniu 16.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska.
12. Wnioski:
a. wniosek na budowę przedszkola oraz wniosek dotyczący wyposażenia szkół przeszły
pozytywnie ocenę formalną - trwa ocena merytoryczna
b. Wszystkie wnioski drogowe są wciąż w trakcie oceny (oficjalna lista ma być w maju)
c. Przygotowany jest wniosek do programu Podkarpacka Odnowa Wsi dla miejscowości
Różanka (książka kapliczki, figury do szopki bożonarodzeniowej)
13. W związku ze złożonym pismem do Wojewódzkiego Komendanta Policji w Wiśniowej
w sprawie przywrócenia posterunku policji w Wiśniowej otrzymał informację, że będzie
posterunek przywrócony. Wcześniej jednak gmina musi przejąć na własność budynek byłego
posterunku.
14. Finalizuje się temat stomatologa w Markuszowej.
15. Wdrożono procedurę zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji zbiornika
retencyjnego. Na końcowym etapie jest sprecyzowanie porozumienia z Podkarpackim
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych.
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15. Do dnia 22 kwietnia br. wpłynęło 561 wniosków na 1017 dzieci, o wypłatę środków w
ramach programu 500 +
W sprawie przedstawionej informacji głos zabrali:
Radny Ryszard Strzępek – zapytał kto ponosi koszty podziału działek kolejowych i w jakiej
wysokości.
Wójt gminy – odpowiedział, że koszty zostaną wciągnięte w fundusz kolejowy. Koszt ok
4.000 zł
Radny Ryszard Strzępek – zapytał, czy Urząd zlecał badania na drodze Różanka – Niewodna
– Szufnarowa w ostatnia sobotę.
Wójt gminy – odpowiedział, że z ustawy o drogach wynikają obowiązki dla zarządcy, m.in
pięcioletnie przeglądy dróg, badanie częstotliwości ruchu na przejazdach kolejowych. Na
drodze zlecili przegląd dróg.
Radny Ryszard Strzępek – wspomniał jak cztery-pięć lat temu zaproponował przejęcie na
własność budynku posterunku policji.
Wiceprzewodniczący rady Włodzimierz Pietryka – zwrócił uwagę na ścieki płynące rowem
przy drodze powiatowej jadąc w kierunku Jazowej.
Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Jakobsze – zwrócił się z prośbą do wójta gminy o
dokonanie oznakowania poziomego na skrzyżowaniu Markuszowa –Kozłówek – Oparówka.
Przystąpiono do punktu 13
Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji
Przewodniczący rady przypomniał, że protokoły z XVII i XVIII sesji były wyłożone do
wglądu, po czym otworzył dyskusję w sprawie protokołów.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XVII/17/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XVIII/18/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.
Przystąpiono do punktu 14
Sprawy różne.
Wiceprzewodniczący rady Włodzimierz Pietryka – zaprosił wszystkich na mecz piłki nożnej
LKS „Wisłok” Wiśniowa ze „Stalą” Rzeszów o puchar polski o godz. 16.00 w bieżącym dniu.
Radny Adam Zięba – zwrócił się o oznaczenie poziome koperty dla niepełnosprawnych.
Wójt gminy – odpowiedział, że planuje wykonanie oznaczeń poziomych na parkingu.
Przystąpiono do punktu 15
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XIX sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dziok
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