O.0002.6.2016
Protokół Nr XXI/21/2016
z XXI sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 22 czerwca 2016 r.
XXI sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 13.00 w sali widowiskowej
w Ośrodku Kultury w Wiśniowej i trwała do godz. 14.30. W sesji uczestniczyli:
- 14 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (nieobecna radna Zofia
Boruta)
- 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 XXI sesji Rady Gminy Wiśniowa. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał. Po powitaniu zebranych
przypomniał, że na sali znajduje się protokół z poprzedniej sesji. Radni po zapoznaniu się
z jego treścią mają prawo do nanoszenia uwag i sprostowań.
Następnie otworzył dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad.
Wójt gminy – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o dodatkowe punkty:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
nieoznaczony lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Ośrodka Kultury
w Wiśniowej (gabinet stomatologiczny) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/76/2015 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Gminy Wiśniowa.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji
kultury – Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok 2015
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do głosowania:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony
lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Ośrodka Kultury w Wiśniowej (gabinet
stomatologiczny) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu – w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” rada gminy przyjęła wniosek.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/76/2015 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
Gminy Wiśniowa – w głosowaniu jawnym 14 glosami „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” rada gminy przyjęła wniosek
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r. –
w głosowaniu jawnym 14 glosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła wniosek
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4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury
– Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok 2015 – w głosowaniu jawnym 14 głosami „za”
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” rada gminy przyjęła wniosek
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z przyjętymi wnioskami:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Wiśniowa za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa
za 2015 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa
działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji wartości
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej
finansowo-księgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
nieoznaczony lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Ośrodka Kultury
w Wiśniowej (gabinet stomatologiczny) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/76/2015 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przejęcia Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego Gminy Wiśniowa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji
kultury – Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok 2015.
11. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
13. Sprawy różne.
14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek obrad XXI sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiśniowa
za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Kazimierz Pęczar – odczytał opinię komisji
Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Wiśniowa za 2015 r. opracowaną na posiedzeniu
w dniu 18 maja 2016 r. (opinia w załączeniu)
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej radny Ryszard
Strzępek – przedstawiając opinie komisji o sprawozdaniach stwierdził, że rok 2015 był
wyjątkowy ze względu na realizację budżetu bez kredytu. Był trudnym rokiem. Spłata
wysokich rat kredytu w niskim budżecie była znacząca, ale działania oszczędnościowe
prowadzone przez poprzedni rok dały możliwości poprawy wskaźników i możliwości na
przyszłe lata finansowania inwestycji, które założyli w wieloletnim programie
inwestycyjnym. Opinia komisji jest pozytywna nt. realizacji budżetu w 2015 r. Budżet został
wykonany profesjonalnie.
Skarbnik Gminy – odczytała uchwałę Nr IV/18/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
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Wiśniowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2015 r. (uchwała
w załączeniu)
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” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXI/143/2016 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Wiśniowa za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2015 rok. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Kazimierz Pęczar – odczytał uchwałę Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniowa z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy Wiśniowa za 2015 r.
Wiceprzewodniczący rady radny Kazimierz Jakobsze – odczytał uchwałę Nr IV/40/2016 r.
z dnia 2 czerwca 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniowa
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wiśniowa. Opinia pozytywna.
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” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXI/144/2016 w sprawie udzielenia Wójtowi
Gminy Wiśniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Uchwała
w załączeniu.
Wójt gminy – podziękował za jednogłośnie udzielone absolutorium. Stwierdził, że jest to miłe
uczucie jednakże absolutorium jest udzielone nie osobie wójta tylko za realizację budżetu
przez wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Rok 2015 był wyjątkowy
i trudny ponieważ nie było środków unijnych, a budżet realizowano bez zaciągnięcia kredytu.
Ponadto wspomniał o dodatkowych trudnościach związanych z przeprowadzoną
modernizacją gruntów i budynków na terenie gminy Wiśniowa. Na koniec poinformował
przyszłościowo, że wszystkie siedem dróg wnioskowanych w PROW-ie otrzymało
dofinansowanie natomiast po ocenie merytorycznej wniosków złożonych w RPO istnieje duże
prawdopodobieństwo otrzymania dofinansowania do budowy przedszkola oraz na poprawę
warunków edukacyjnych poprzez zakup nowych komputerów. Wspomniał również
o działaniach związanych z kanalizacją.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki
od Agencji Nieruchomości Rolnych
Wójt gminy – poinformował, że uchwała dotyczy działki, na której zlokalizowany jest
chodnik i droga dojazdowa do bloków tzw. małych. Komisja gospodarcza pozytywnie
zaopiniowała przejęcie działki.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że komisja zapoznała się z przedmiotową działką w terenie. Opinia komisji jest
pozytywna.
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” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXI/145/2016 w sprawie nieodpłatnego
przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji wartości
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 r.
Wójt gminy – poinformował, że uchwała dotyczy dróg, na które otrzymali dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uchwała będzie załącznikiem do umów na
dofinansowanie i stanowi zabezpieczenie.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– uchwała jest pochodną decyzji wcześniej podjętych dotyczących złożenia wniosków.
W przyszłym roku na pewno będą musieli podjąć jeszcze jedną uchwałę dotyczącą
zabezpieczenia wekslowego realizacji pozostałych dróg.
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” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXI/146/2016 w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania w zakresie inwestycji wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie
gminy na 2016 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Skarbnik gminy – stwierdziła, że uchwała upoważnia wójta oraz skarbnika do podpisania
weksla w sprawie prawidłowego zabezpieczenia wykonania zadania. Uchwała jest
załącznikiem do umowy o przyznanie dofinansowania.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– uchwała jest pochodną wcześniej podjętych decyzji. Opinia jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– zapytał jaka jest szansa, że otrzymają kasowo w tym roku dofinansowanie do wszystkich
dróg?
Wójt gminy – odpowiedział, że początkiem przyszłego roku otrzymają środki ale będą one
przeznaczone bezpośrednio na spłatę pożyczki.
Skarbnik gminy – poinformowała, że w wieloletniej prognozie finansowej przewidziała,
że inwestycja nie zakończy się w tym roku.
Nikt więcej nie zabrał głosu.

4

Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXI/147/2016 w sprawie upoważnienia do
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej finansowoksięgowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych.
Wójt gminy – poinformował, że nowy statut został przedstawiony w związku ze zmianami
w ustawie o finansach publicznych oraz o samorządzie gminnym. Następnie zgłosił
autopoprawki: w podstawie prawnej dopisanie „art. 11 i art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2007 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.)” następnie nadanie
brzmienia w § 1 ust. 2 „Zakres powierzonych obowiązków obejmuje realizację zadań
oświatowych gminy oraz obsługę administracyjną, finansowo - księgową i organizacyjną
gminnych placówek oświatowych”. Dopisanie w § 2 pkt 1: „Szkoły Filialnej w Jazowej
i Szkoły Filialnej w Tułkowicach” oraz w treści załącznika § 4 pkt 1, ppkt 1): „Szkoły
Filialnej w Jazowej i Szkoły Filialnej w Tułkowicach”. Autopoprawki wynikły po konsultacji
z wydziałem prawnym.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że w momencie kiedy planowali prace na 2016 r. i zakładali prace nad statutem
Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół nie mieli świadomości konieczności
wprowadzania zmian ustawowych. Komisja brała udział w pracach nad statutem i pozytywnie
opiniuje dokument.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz
z autopoprawkami. W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXI/148/2016 w sprawie
zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej finansowo-księgowej i organizacyjnej
dla gminnych jednostek oświatowych. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony
lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Ośrodka Kultury w Wiśniowej (gabinet
stomatologiczny) oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu
Wójt gminy – poinformował, że przedmiotowy lokal wykorzystywany jest jako gabinet
stomatologiczny. Z przyczyn organizacyjnych zmienia się nazwa podmiotu wynajmującego
lokal w związku z tym zwraca się o podjęcie uchwały.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna.
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” „wstrzymujących”
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Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXI/149/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego znajdującego się w budynku
Ośrodka Kultury w Wiśniowej (gabinet stomatologiczny) oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu przedmiotowego
lokalu. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/76/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia
23 września 2015 r. w sprawie przejęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy
Wiśniowa.
Wójt gminy – poinformował, że zmianie ulega załącznik do uchwały, który będzie stanowić
załącznik do podpisywanych umów na dofinansowanie dróg z PROW. Zmiana obejmuje
tylko te drogi, których dotyczy wniosek o dofinasowanie.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz przewodniczącego
Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna z argumentacją wójta.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że uchwała jest konsekwencją wcześniej podjętych decyzji.
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” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXI/150/2016 w sprawie zmiany uchwały
Nr XI/76/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 września 2015 r. w sprawie przejęcia
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Wiśniowa. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
Skarbnik gminy – omówiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2016 r.:
1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 600 rozdział 60013 § 6300 – dotacje celowe na pomoc finansową
dla samorządu województwa udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie
modernizacji chodnika w Wiśniowej
- 20.200,00
2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy
Dział 600 rozdział 60013 § 2710 – dotacje celowe na pomoc finansową
dla samorządu województwa udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie
remontu chodnika w Wiśniowej
20.200,00
3) Dokonuje się zmian w budżecie gminy w związku ze zmianą zadań do wykonania w
ramach funduszu sołeckiego.
a) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy (Sołectwo Kożuchów)
Dział 900 – 90015 § 6050 – dofinansowanie budowy oświetlenia
drogi Przysiółek Stawki
- 2.000,00
dział 754 – 75412 § 4210 – dofinansowania utrzymania samochodu
w jednostce OSP
- 750,00
- 2.750,00
b) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy (Sołectwo Kożuchów)
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Dział 754 – 75412 § 4210 – zakup sprzętu i wyposażenia
w jednostce OSP Kożuchów
c) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy (Sołectwo Niewodna)
Dział 600 – 60016 § 4300 – usługi pozostałe – czyszczenie i konserwacje
przepustów drogowych
dział 600 – 60016 § 6050 – wydatki inwestycyjne modernizacja
drogi gminnej Niewodna – Las

2.750,00

- 3.936,70
- 20.000,00
- 23.936,70

d) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy (Sołectwo Niewodna)
- dział 600 – 60016 § 6050 – wydatki inwestycyjne modernizacja
drogi Niewodna – Grabiny – Różanka
- dział 700 – 70005 § 4210 – zakup naczyń do DL
- dział 700 – 70005 § 6060 – zakup tablicy pamiątkowej z okazji 650 lecia wsi
- dział 801 – 80101 § 4210 – zakup kosiarki dla Szkoły filialnej Niewodna
- dział 754 – 75412 § 4210 – zakup wyposażenia dla OSP Niewodna

12.436,70
500,00
5.000,00
2.000,00
4.000,00
23.936,70

Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów
i Mandatowo-Regulaminowej o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem do
proponowanych zmian w budżecie gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– opinia komisji jest pozytywna. Nie jest rolą komisji ingerowanie w przesunięcia
dokonywane w ramach funduszu sołeckiego.
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” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXI/151/2016 w sprawie zmian w budżecie
gminy Wiśniowa na 2016 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 10
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury –
Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok 2015.
Wójt gminy – poinformował, że do tej pory sprawozdanie finansowe były zatwierdzane
zarządzeniem wójta, jednakże po zmianie statutu Ośrodka Kultury taki obowiązek ciąży na
radzie gminy w terminie do 30 czerwca. Jest to formalność.
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” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXI/152/2016 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok
2015. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 11
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy przedstawił informacje z pracy między sesjami:
Środki pomocowe:
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1. Otrzymał informację, że są oficjalne listy dofinansowania do wniosków złożonych
w ramach RPO
2. Uczestniczył w konferencji wójtów w Solinie, gdzie uzyskał informację, że będzie problem
z pozyskaniem środków na budowę kanalizacji z PROW ponieważ preferencje w pozyskaniu
środków będzie mieć związek międzygminny działający w dorzeczu Sanu. Ponadto gmina nie
ma możliwości pozyskania środków z innych źródeł ze względu nie nieosiągnięcie wskaźnika
RLM.
Drogi
1. Trwa wywożenie kruszywa w ramach bieżących napraw dróg tłuczniowych
w Szufnarowej, Jaszczurowej, Kozłówku gromadzone są kruszywa do Pstrągówki.
2. Naprzemiennie z wywozem kruszywa trwa wykaszanie poboczy dróg gminnych, placów,
przystanków PKS
3. Trwają prace utrzymaniowe terenów zielonych koszenia wokół kładek dla pieszych
chodników przy DW, placów gminnych
4. Wykonano roboty przywracające przejezdność na drogach gruntowych w Szufnarowej
Droga koło Jarząb Góra –odcinek w kierunku Pstrągówki, w Kożuchowie za boiskiem
sportowym i Oparówce biała droga odcinki od strony Markuszowej jak i w kierunku lasu.
5. Podpisano umowę z wykonawcą robót na remont drogi Niewodna Grabiny Różanka
w ramach powodziówki. Wygrała przetarg firma z Jasła. W związku ze spadkiem cen po
przetargu dotacja z ministerstwa nie będzie wykorzystana w całości. Ogłoszono również
przetargi na remonty dróg w ramach PROW. Zasygnalizował, że zmieniły się przepisy
o zamówieniach publicznych.
6. Wykonano zabezpieczenie przepustów drogowych w Tułkowicach droga na budy
dobrzechowskie oraz w Oparówce na drodze Oparówka Las.
7. Na listę rankingową zakwalifikowało się naszych 7 wniosków dotyczących przebudowy
dróg. W trakcie wyboru wykonawców są odcinki dróg dofinansowane z PROW.
8. W trakcie wyboru wykonawców są również Wiśniowa Rakówki, Szufnarowa Pniakówki,
Wiśniowa k Kopcia, oraz FS Szufnarowa Rzeki K Spytkowskiego, Niewodna Grabiny
Różanka tłuczniówka, Inwestycyjne Oparówka k Szkoły , Tułkowice pod Dendorówką,
Różanka -Niewodna Szufnarowa.
Gospodarka komunalna
1. Wykonano remont podłogi sali w domu ludowym w Markuszowej, wykonano daszek przy
domu ludowym w Markuszowej.
2. Zakupiono piekarniki do domu strażaka w Pstrągówce.
3. Trwają drobne prace remontowe w domu ludowym w Jazowej.
4. Zakupiono do Kozłówka namiot.
5. Trwają prace związane z nasadzeniem roślinności na skwerku koło kościoła w Wiśniowej
z okazji 650-lecia wsi Wiśniowa.
6. Rozpoczęto budowę altany w Kozłówku.
7. Rozstrzygnęli postepowanie ofertowe na budowę parkingu koło kościoła w Wiśniowej.
Ponadto poinformował, że w ostatnim czasie byli w senacie gdzie wręczono sołtysowi
Kożuchowa laureatkę sołtysa roku. W delegacji pojechał również zespół „Wisienka”
z Markuszowej wraz z dyrektorem Datą. Rozdawali publikacje promocyjne o gminie
Wiśniowa.

8

W kwestii przywrócenia posterunku policji poinformował, że gmina będzie musiała dokonać
remontu pomieszczeń posterunku policji. W tym zakresie na następnej sesji będą dokonane
zmiany w budżecie gminy.
W sprawie przedstawionej informacji głos zabrali:
Radny Eugeniusz Świstak – podziękował za wykonanie remontu sali w domu ludowym
w Markuszowej. Jednocześnie zaprosił wszystkich do Markuszowej na obchody 650-lecia
powstania wsi Markuszowa w dniu 10 lipca.
Przystąpiono do punktu 12
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z XX sesji był wyłożony do wglądu, po czym
otworzył dyskusję w sprawie protokołu.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XX/20/2016 z dnia 25 maja 2016 r.
Przystąpiono do punktu 13
Sprawy różne.
Radny Adam Zięba – zwrócił się o jeszcze dokładniejsze oznakowanie tras rowerowych na
terenie gminy.
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – zaprosił wszystkich do Kożuchowa w sobotę na godz.
18.00 na sobótki. Ponadto poinformował, że brał udział w krajowym zjeździe sołtysów
podczas którego dyskutowano nad podziałem administracyjno-terytorialnym sołectw oraz
planowanych zmianach w zakresie funkcjonowania sołectw. W Polsce istnieją sołectwa, które
posiadają kilka domostw ale i takie, które posiadają ponad dziesięć tysięcy mieszkańców.
Przygotowano plan, że ogranicza się liczebność sołectwa do minimum 600 mieszkańców.
Sołtys ma otrzymać budżet i realizować go. Ponadto w porozumieniu z jednym z banków
proponuje się wyposażenie sołtysów w nowoczesne technologie umożliwiające sołtysom
pobór podatku poprzez karty płatnicze nie rozumie jednak dlaczego bankiem obsługującym
rachunki miałby być bank francuski. Ponadto dyskutowano podczas zjazdu o funduszu
sołeckim, o sołectwach gdzie nie ma wybranych sołtysów ze względu na brak chętnych jak
również na wiele innych tematów, o których można poczytać w wydawnictwie krajowego
zarządu. Przy okazji podziękował za podjęcie uchwały o zmianie funduszu sołeckiego.
Radny Zenon Tomaszewski – również podziękował za podjęcie uchwały o zmianie funduszu
sołeckiego i podpowiedź ze strony wójta w tym zakresie.
Przystąpiono do punktu 14
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 XXI sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dziok
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