O.0002.9.2016
Protokół Nr XXIII/23/2016
z XXIII sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 29 września 2016 r.
XXIII sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 9.00 w sali posiedzeń w Urzędzie
Gminy w Wiśniowej i trwała do godz. 11.30. W sesji uczestniczyli:
- 14 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (radny Stanisław Rokosz
nieobecny)
- 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 XXIII 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 dodatkowy punkt: podjęcie
uchwały w sprawie zmian w planie finansowym dla rachunku dochodów własnych.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do glosowania nad zgłoszonym wnioskiem. W głosowaniu jawnym, 14 głosami
„za” rada gminy przyjęła wniosek.
Przystąpiono do głosowania nad uzupełnionym porządkiem obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działki nr 353 położonej w Różance.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/128/2016 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na lata 2016-2020.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji wartości
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym dla rachunku dochodów
własnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie zakupu działki nr 353 położonej w Różance.
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Wójt gminy – poinformował, że działka, którą planują zakupić położona jest w Różance,
obok szkoły po drugiej stronie drogi powiatowej w miejscu gdzie był zlokalizowany parking
podczas dożynek. Po przeprowadzonych rozmowach właściciel wyraził zgodę na sprzedaż
działki za kwotę10.000 zł. Działka będzie służyła na cele komunalne.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
zastępcę przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Bogusław Furtek –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna ze względu na usytuowanie działki.
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 XXIII/160/2016 w sprawie zakupu działki nr
353 położonej w Różance. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wiśniowa z
dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Wiśniowa na lata 2016-2020.
Wójt gminy – poinformował, że zobligowani są uaktualnić mieszkaniowy zasób gminy o
lokale, które przejęli wraz z budynkiem posterunku policji.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
zastępcę przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Bogusław Furtek
– stwierdził, że 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 XXIII/161/2016 w sprawie zmiany Uchwały
Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na
lata 2016-2020. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji wartości
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2016 r.
Wójt gminy – poinformował, że uchwała bieżąca oraz kolejna w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej konieczne są do otworzenia procedury przetargowej na inwestycje:
„Budowa przedszkola w Wiśniowej” oraz „Poprawa warunków edukacyjnych poprzez
wyposażenie w sprzęt ICT w Szkole Podstawowej w Markuszowej, Różance, Szufnarowej,
Gimnazjum w Wiśniowej oraz modernizacja sali gimnastycznej w Szufnarowej”. Obydwa
wnioski uzyskały akceptację i gmina otrzymała dotację na ich realizację. Odnośnie projektu
poprawy warunków edukacyjnych przetarg będzie ogłoszony i projekt będzie realizowany w
terminie do 30 maja. Odnośnie budowy przedszkola w Wiśniowej stwierdził, że w związku z
planowaną reformą oświaty ma wiele obaw. Uruchomienie budowy nastąpi po wyjaśnieniu
możliwości związanych z przekształceniami w oświacie i wykorzystaniem budynków szkół.
W tym zakresie będzie brał udział w spotkaniu organizowanym przez kuratorium dla gmin, w
których jest jedno gimnazjum. Zwrócił się o podjęcie uchwały.
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Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i
Mandatowo - Regulaminowej opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja podjęła decyzje o pozytywnej opinii do projektu uchwały. Do punktu pierwszego
komisja nie miała zastrzeżeń natomiast do punktu 2 komisja zasygnalizowała problem który
wójt przedstawił, ażeby wstrzymać się z przetargiem i oczekują propozycji koncepcji
wykorzystania obiektów oświatowych po reformie. Niezależnie co zrobią część pomieszczeń
będzie niewykorzystana więc należy się zastanowić jak te pomieszczenia wykorzystać.
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 XXIII/162/2016 w sprawie zaciągnięcia
zobowiązania w zakresie inwestycji wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie
gminy na 2016 r. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2016 r.
Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
- 39.800,00
dział 926 - 92601 § 6050 Kultura Fizyczna i Sport - wydatki
inwestycyjne, zmniejszenie wkładu własnego "budowa lodowiska
syntetycznego"
- 33.300,00
dział 900 - 90095 § 4300 Gospodarka Komunalna
pozostała działalność
- 6.500,00
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
39.800,00
dział 750 - 75095 § 4430 - Administracja
Pozostała działalność (opłaty i składki Czarnorzecko - Strzyżowska
Lokalna Grupa Działania)
3.300,00
dział 750 - 75023 § 4700 Administracja Publiczna (szkolenie VAT)
6.500,00
dział 900 - 90095 § 6060 Gospodarka Komunalna - zakup działki
w Różance obok szkoły
10.000,00
dział 926 - 92601 § 4300 Kultura fizyczna i sport (zakup usług
stadiony komunalne)
10.000,00
dział 926 - 92601 § 6060 Kultura Fizyczna i Sport (zakup kosiarki
Boisko Sportowe w Oparówce)
10.000,00
Dodatkowo
1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80113 § 4300 – dowożenie uczniów do szkół
- 1.947,25
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 § 3240 – zwiększenie wkładu budżetu gminy
do dotacji Wojewody
1.947,25
3) Dokonuje się zmiany przedsięwzięć w planach finansowych Funduszu Sołeckiego na
2016 r.
a) Fundusz Sołecki Szufnarowa
– zmniejsza się plan wydatków
Dział 754 - 75412§ 6060 – zakup samochodu lekkiego dla OSP Szufnarowa
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- zwiększa się plan wydatków
Dział 754 – 75412 § 4210 – zakup sprzętu i umundurowania w celu utrzymania
gotowości bojowej dla OSP Szufnarowa
b) Fundusz Sołecki Wiśniowa
- zmniejsza się plan wydatków
Dział 754 - 75412§ 6060 – zakupy inwestycyjne dofinansowania do zakupu sprzętu
ratowniczego dla OSP Wiśniowa
- zwiększa się plan wydatków
Dział 754 – 75412 § 4210 – zakup sprzętu i umundurowania w celu utrzymania
gotowości bojowej dla OSP Wiśniowa
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i
Mandatowo - Regulaminowej opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępekopinia komisji jest pozytywna są to nieznaczne zmiany w budżecie gminy na 2016 r. w
większości niemal że obligatoryjne.
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 XXIII/163/2016 w sprawie zmian w budżecie
gminy Wiśniowa na 2016 r. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punkty 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym dla rachunku dochodów własnych
Skarbnik gminy – poinformowała, że rachunek działa poza budżetem gminy. Środki na ten
rachunek pochodzą z wpłat rodziców za wyżywienie w przedszkolu. W załączniku do
uchwały budżetowej zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów i wydatków na
usługi świadczone przez firmę cateringową w zakresie wyżywienia dzieci w Przedszkolu o
kwotę 50.000
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępekstwierdził, że uchwała jest obligatoryjna.
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 XXIII/164/2016 w sprawie zmian w planie
finansowym dla rachunku dochodów własnych. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik gminy – stwierdziła, że projekt uchwały ściśle powiązany jest z uchwałą w sprawie
zaciągnięcia zobowiązania podjętą w pkt 4. Ponadto wieloletnia prognoza finansowa została
uaktualniona o zmiany w budżecie dokonywane od maja br. uchwałami rady gminy oraz
zarządzeniami wójta gminy, o planowany kredyt oraz odsetki od kredytów. Następnie
omówiła poszczególne pozycje wieloletniej prognozy finansowej do 2032 roku.
Podsumowują stwierdził, że dokonane zmiany nie spowodowały pogorszenia wskaźnika
określonego w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Uchwała wstępnie została
skonsultowana z regionalną izbą obrachunkową. Ponadto poinformowała, że kwota dotacji na
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program „500+” poprawiła wskaźniki, jednakże tylko na 2016 i 2017 r. W kolejnych latach
dotacja zostanie uwzględniona po otrzymaniu informacji czy program będzie kontynuowany.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i
Mandatowo - Regulaminowej opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że komisja zaopiniowała pozytywnie wieloletnią prognozę finansową. Komisja
uważa, że dokument wpf jest bublem dla samorządu gminnego ponieważ bezsensownym jest
uzależnienie zadłużenia gminy od dotacji „500+” oraz innych dotacji, których nie można
przeznaczyć na spłatę zadłużenia. Zwraca uwagę jednak, że biorąc 2,5 mln. zł kredytu spłatę
rozpoczynają od 2019 r. z tym, że ta spłata przez kolejne osiem lat wynosi 50.000 zł.
Faktyczna spłata następuje w latach 2029-2032 natomiast obsługa kredytu wynosi ponad 1
mln. zł czyli tyle co otrzymają dotacji. Dla komisji przerażający jest koszt kredytu.
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 XXIII/165/2016 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 7
Informacja wójta o pracy między sesjami.
Drogi
1. Dobiegają końca prace na drogach Szufnarowa Pniakówki, Wiśniowa Rakówki, Wiśniowa
k. Kopcia.
2. Ogłosili przetarg na drogę Kozłówek Markuszowa skład. Otwarcie ofert 4.10.2016r.
3. Wyłoniono wykonawcę na roboty drogowe FOGR Szufnarowa Sośnice.
Gospodarka komunalna
1. Wyremontowano i wyposażono w meble pomieszczenia dla posterunku w Wiśniowej.
2. Podpisano umowy z mieszkańcami lokali w budynku policji.
Projekty i fundusze unijne
1. Podpisali umowę na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej i na przeprowadzenie
rekrutacji do projektu OZE dla mieszkańców. Do dnia dzisiejszego trwa nabór ankiet.
W związku z ograniczoną możliwością dotarcia do mieszkańców z informacjami
zastanawia się nad opracowywaniem gazetki informacyjnej dla mieszkańców.
2. Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Geologicznym POLGEOL S.A z Warszawy, który
przygotowuje dokumentacje do Funduszu Ochrony Środowiska na źródła geotermalne.
Zagospodarowanie przestrzenne.
Podjął rozmowę z nowym wykonawcą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
gminy – państwem Jakowscy. Planowany koszt studium ok 80.000 zł ponieważ częściowo
zostaną wykorzystane dotychczasowe opracowania.
Nikt nie zabrał głosu w sprawie przedstawionej informacji
Przystąpiono do punktu 8
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z XXII 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 XXII/22/2016 z dnia 8 września 2016 r.
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Przystąpiono do punktu 9
Sprawy różne.
Wójt gminy – poinformował, że posterunek policji będzie czynny od 1 października br.,
natomiast nie ma ustalonego terminu oficjalnego otwarcia. Kierownikiem posterunku będzie
Marcin Jajko. Dzielnicowi pozostają bez zmian. Ponadto poinformował, że w tym roku gmina
Niebylec organizuje spotkanie dla sołtysów, na które organizowany jest wyjazd.
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – zachęcił sołtysów do wzięcia udziału w imprezie
studyjno-szkoleniowej ponieważ jest to dobra okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy
sołtysami m.in. nt. funduszu sołeckiego. Można poznać sprawy związane z kulturą na terenie
danej gminy. Najbliższy wyjazd będzie do gminy Niebyle. Wyjazd jest planowany 14
października br. ok godz. 11.30. Ponadto poinformował o sukcesie drużyn OSP w
powiatowych zawodach strażackich jednocześnie gratulując sołtysom i radnym z
miejscowości, których drużyny osiągnęły dobre wyniki. W kwestii prognozy finansowej
podzielił się refleksją dotyczącą wydatkowania środków na budowę sal gimnastycznych
stwierdził, że informacja radnego Ryszarda Strzępek dotycząca drużyny tchoukballistów
potwierdza powiedzenie, że cel uświęca środki. Gdyby nie było sali w Różance nie byłoby
sukcesu drużyny. Podjęli duże ryzyko, ale podjęte ryzyko przyniosło efekty.
Wójt gminy – przyłączył się do gratulacji prezesa OSP i podjął kroki w kierunku
uhonorowania drużyn sprzętem strażackim.
Sekretarz gminy – poinformował, że firma przewozowa MIŚ zwróciła się z prośbą o wydanie
opinii nt. świadczonych przez nich usług. Jeżeli ktokolwiek posiada informacje o firmie
przewozowej zwrócił się o przekazanie mu takich informacji.
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – zapytał się, czy ktoś posiada wiedzę o ilości podmiotów
świadczących usługi przewozowe na terenie gminy?
Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Jakobsze – zaproponował wydać pozytywna opinię aby
zachować konkurencję na rynku.
Przystąpiono do punktu 10
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Radny Eugeniusz Świstak – w imieniu przewodniczącej KGW i własnym zaprosił wszystkich
na obchody 150-lecia KGW Markuszowa
Nikt więcej nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XXIII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut

Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dziok
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