O.0002.1.2017
Protokół Nr XXVIII/28/2017
z XXVIII sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 22 lutego 2017 r.
XXVIII sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 9.00 do godz. 11.30 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,
- Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół – Roman Klocek
Protokołowała: inspektor UG – Anna Pilut
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy – Łukasz Dziok
Przewodniczący rady otworzył obrady XXVIII sesji Rady Gminy Wiśniowa po czym minutą
ciszy uczczono ś.p. Lesława Myćkę – pierwszego Wójta Gminy Wiśniowa. Następnie 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.
1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wiśniowej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Tułkowicach,
podporządkowanej Zespołowi Szkolno-Przedszkolnego w Wiśniowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Jazowej,
podporządkowanej Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Wiśniowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerstwa z gminą Frysztak dla
realizacji projektu pn. "Odnawialne źródła energii w Gminach Wiśniowa i Frysztak"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wiśniowa".
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
8. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w sprawie porządku obrad:
Wójt gminy – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o dodatkowe punkty:
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. Wspólnie do sukcesu
realizowanego przez Gminę Wiśniowa w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im.
Stanisława Konarskiego w Zaborowie (Gmina Czudec), Zespołem Szkół im. ks. kard.
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Stefana Wyszyńskiego w Połomi (Gmina Niebylec) i Szkołą Podstawową Nr 1 im.
Marii Konopnickiej w Mrowli (Gmina Świlcza) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie projektów.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego
na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do głosowania.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez wójta gminy.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła wniosek.
Porządek XXVIII sesji Rady Gminy Wiśniowa:
1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wiśniowej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Tułkowicach,
podporządkowanej Zespołowi Szkolno-Przedszkolnego w Wiśniowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Jazowej,
podporządkowanej Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Wiśniowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerstwa z gminą Frysztak dla
realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminach Wiśniowa i Frysztak”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wiśniowa”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. Wspólnie do sukcesu
realizowanego przez Gminę Wiśniowa w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im.
Stanisława Konarskiego w Zaborowie (Gmina Czudec), Zespołem Szkół im. ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego w Połomi (Gmina Niebylec) i Szkołą Podstawową Nr 1 im.
Marii Konopnickiej w Mrowli (Gmina Świlcza) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie projektów.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego
na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów.
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 15 głosami „za” rada gminy przyjęła porządek XXVIII sesji Rady
Gminy Wiśniowa.
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Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiśniowej
Wójt gminy – stwierdził, że statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wymagał
dostosowania do obowiązujących przepisów określających nowe zadania realizowane przez
Ośrodek. Głównie prace zostały przeprowadzone przez Komisję Budżetu, Finansów
i Mandatowo-Regulaminową.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetu i MandatowoRegulaminowej o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że jest to już piąty statut, nad którym pracowała komisja. Statut GOPS był
dobrym statutem jednakże doszły zadania do realizacji Ośrodka i była potrzeba uzupełnienia
i uporządkowania statutu. Komisja pracowała nad statutem podczas dwóch posiedzeń razem
z kierownik GOPS i wójtem gminy. Opracowany został nowy statut ponieważ nanoszenie
poprawek jest bardziej kłopotliwe od uchwalania nowego. Zwrócił się o podjęcie uchwały.
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 XXVIII/189/2017 w sprawie uchwalenia
Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum
do nowego ustroju szkolnego.
Wójt gminy – poinformował, że pod koniec ubiegłego roku weszły w życie przepisy
wprowadzające reformę oświaty w naszym kraju. Główne zmiany dotyczące gminy polegają
na tym, że szkoły podstawowe sześcioklasowe stają się ośmioklasowymi natomiast
gimnazjum będzie stopniowo wygaszane. Jeszcze przed podjęciem ustaw rozpoczęli dyskusję
w kuratorium i zostały ustalone dwie możliwości przekształcenia szkół w okresie
przejściowym. Jedna możliwość zakłada przekształcenie szkół podstawowych
w ośmioklasowe natomiast druga możliwość zakłada przekształcenie szkół w ośmioklasowe
jednakże z dowozem klas siódmych i ósmych do szkoły podstawowej w Wiśniowej i nauką
w budynku gimnazjum. Przeprowadzono konsultacje wśród rodziców. Zdecydowana
większość rodziców opowiedziała się za modelem pozostawieniem siódmych i ósmych klas
przy szkołach podstawowych w Jaszczurowej, Markuszowej, Szufnarowej i Różance. Po
przeprowadzonych konsultacjach przedstawił projekty uchwał zakładających utworzenie
ośmioklasowych szkół podstawowych w Jaszczurowej, Markuszowej, Szufnarowej, Różance
i Wiśniowej. Dotychczas istniejące szkoły filialne w Pstrągówce, Niewodnej i Kozłówku
pozostają bez zmian. Szkoły filialne w Tułkowicach oraz w Jazowej w związku z brakiem
prowadzonego naboru zostaną zlikwidowane. Podejmowane uchwały w dniu dzisiejszym są
projektami zmian organizacyjnych. Po zatwierdzeniu uchwał przez kuratorium i różnych
organów opiniodawczych po 21 dniach podejmują właściwe uchwały. Ponadto poinformował,
pojawiły się dobre sygnały o planowanej zmianie systemu naliczania subwencji dla
mniejszych szkół, który ma premiować mniejsze szkoły i będzie korzystniejszy dla gminy.
Zwrócił się o podjęcie uchwały.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącej Komisji Społeczno-Socjalnej
o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
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Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały. Komisja podzieliła uzasadnienia przedstawione przez wójta.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Radny Stanisław Rokosz – zwrócił uwagę na zapis w załączniku nr 1 pkt. Zapytał czy nie
powinno się dopisać budynek gimnazjum?
Dyrektor Klocek – odpowiedział, że budynki wskazuje załącznik nr 2.
Radny Kazimierz Pęczar – zwrócił się o sprawdzenie poprawności kodów pocztowych
wymienionych w adresach szkoły podstawowej w Różance ponieważ poczta w Grodzisku
została dwa lata temu zlikwidowana.
Wójt gminy – zobowiązał się sprawdzić kody pocztowe.
Radny Ryszard Strzępek – upewnił się czy dobrze rozumie, że kolejne uchwały będą
podejmowane za miesiąc, a następne za dwa lata?
Dyrektor Klocek – potwierdził. Obecnie obowiązują w oświacie trzy ustawy: ustawa
o systemie oświaty obowiązująca do tej pory, ustawa Przepisy wprowadzające ustawę –
prawo oświatowe oraz ustawa Prawo oświatowe. Z tych ustaw wynika, że do 2019 r. jest
okres przejściowy. Przygotowane projekty uchwał są opracowane na podstawie wzorów
Ministerstwa Edukacji.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał jaką mają pewność, że ten projekt planu sieci przyjęty
obecnie będzie za dwa lata obowiązywał, czy ten projekt będzie wiążący?
Dyrektor Klocek – odpowiedział negująco. Następnie odczytał podstawę prawną do podjęcia
przedmiotowej uchwały oraz uchwały, która będzie podjęta w 2019 r.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał kiedy będą mogli podjąć uchwałę która będzie
obowiązywać od września 2019 r.
Dyrektor Klocek – odpowiedział, że w 2019 r. Załącznik nr 3 do bieżącej uchwały jest wizją.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał czy oprócz bieżącego projektu sieci mogą obecnie podjąć
uchwałę o sieci szkół, która będzie obowiązywać od 2019 r.?
Dyrektor Klocek – odpowiedział, że obecnie nie obowiązuje jeszcze w tym zakresie prawo
oświatowe i nie mają podstaw prawnych do podjęcia takiej uchwały.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał kiedy będą mogli podjąć taką uchwałę?
Dyrektor Klocek – stwierdził że w 2019 r. Z prawa oświatowego nie wynika wprost termin
podjęcia uchwały jednakże nowa sieć będzie obowiązywać od 1 września 2019 r.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał wójta jaką będzie mieć wizję sieci szkół po 2019?
Wójt gminy – odpowiedział, że taką jak obecnie zaproponował w projekcie uchwały.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał w stosunku do uchwał w sprawie zamiaru likwidacji szkół
filialnych zapytał jaki jest ostateczny termin podjęcia uchwał?
Dyrektor Klocek – odpowiedział, że do 31 sierpnia po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał co będzie z obiektem po gimnazjum? Czy część klas
szkoły podstawowej będzie przeniesionych do budynku gimnazjum w odniesieniu do
załącznika nr 3?
Wójt gminy – wyjaśnił, że adres Wiśniowa 76 jest to budynek szkoły podstawowej natomiast
Wiśniowa 76 a jest to budynek gimnazjum. Docelowo budynki będą należeć do jednej szkoły.
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 XXVIII/190/2017 w sprawie projektu
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.
Uchwała w załączeniu
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Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Tułkowicach,
podporządkowanej Zespołowi Szkolno-Przedszkolnego w Wiśniowej.
Wójt gminy – porządkując sprawy oświatowe proponują zlikwidować szkołę filialną
w Tułkowicach ze względu na to, że kolejny rok nie było prowadzonego naboru. Demografia
pokazuje, że nie będzie możliwe powołanie szkoły w najbliższych kilku latach bo urodzenia
kształtują się na poziomie kilku dzieci rocznie. Są roczniki, że nie urodziło się ani jedno
dziecko. Po likwidacji zostaną uporządkowane kwestie lokali w budynkach po szkołach, które
obecnie są oddane w zarząd dyrektorom szkół. Budynki przejmie urząd gminy. Uchwała
po podjęciu zostanie podana do publicznej wiadomości oraz zostanie przesłana do kuratora.
Jeżeli kurator wyrazi zgodę będzie podjęta uchwała ostateczna.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącej Komisji Społeczno-Socjalnej
o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – komisja pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały zarówno dotyczący Tułkowic jak i Jazowej ze względu na
zapisy dzieci z tych miejscowości do szkoły podstawowej w Wiśniowej. Dowóz dla dzieci
jest zorganizowany.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Ryszard Strzępek – w kwestii paragrafu drugiego projektu uchwały stwierdził, że jest
on bardzo ogólny i upoważnia wójta do dokonania wszelkich czynności związanych
z likwidacją szkoły. Zaproponował aby określić, że zobowiązuje się wójta gminy Wiśniowa
do wystąpienia do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie wydania opinii o zamiarze
likwidacji szkoły.
Wójt gminy – stwierdził, że oprócz kuratora występują do związków zawodowych.
Radny Ryszard Strzępek – zaproponował treść zapisu: „zobowiązuje się wójta gminy do
wystąpienia o opinie do właściwych organizacji”.
Wójt gminy – stwierdził, że być może proponowany zapis jest prawidłowy ale obecny zapis
daje wójtowi uprawnienia do realizacji zadań w granicach prawa.
Przewodniczący rady – zapytał radnego Strzępek o sprecyzowanie czy propozycja zmiany
zapisu jest wnioskiem zgłoszonym przez radnego.
Radny Ryszard Strzępek – odpowiedział negująco jednakże zwrócił uwagę, że zgodnie ze
statutem uchwały powinny być czytelne i zrozumiałe.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 2 głosach
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXVIII/191/2017 w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Tułkowicach, podporządkowanej Zespołowi
Szkolno-Przedszkolnego w Wiśniowej. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Jazowej,
podporządkowanej Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Wiśniowej
Wójt gminy – stwierdził, że analogiczna sytuacja jak przy poprzedniej uchwale.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej – przedstawiła opinię do projektu uchwały
w poprzednim punkcie.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 2 głosach
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXVIII/192/2017 w sprawie
zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Jazowej, podporządkowanej Zespołowi SzkolnoPrzedszkolnemu w Wiśniowej. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy partnerstwa z gminą Frysztak dla realizacji
projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminach Wiśniowa i Frysztak” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE
Wójt gminy – zwraca się o wyrażenie zgody na zawarcie umowy partnerstwa z gminą
Frysztak w celu wspólnego wystąpienia z wnioskiem na wyposażenie mieszkańców
w odnawialne źródła energii. Partnerstwo z gminą Frysztak zapewni większe szanse na
otrzymanie dofinansowania.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
poinformował, że komisja zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dodał, że w umowie
partnerstwa liderem będzie gmina Wiśniowa.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał z czego wynika to, że gmina Wiśniowa jest liderem, czy
jest to korzystne dla gminy? Jaki będzie miało to wpływ na finanse gminy? Czy dotacja
będzie przepływać przez konta bankowe Gminy Wiśniowej i Gminy Frysztak czy tylko przez
konto bankowe Gminy Wiśniowa? Jeżeli tylko przez konto Wiśniowej to jaki będzie to miało
wpływ na wieloletnią prognozę finansową? Kto będzie pokrywał koszty liderowania?
Wójt gminy – odpowiedział, że koszty liderowania będą ponoszone solidarnie, jednakże nie
pozostawia wątpliwości to, że będą musieli bardziej czuwać nad realizacją tego wniosku
chociażby dlatego, że będą odpowiedzialni za kontakty z Urzędem Marszałkowskim. Jeżeli
chodzi o koszty finansowe uważa, że nie ma tu zagrożenia zwiększenia kosztów udziału
w realizacji projektu. Zasadą tego partnerstwa jest to, że za mieszkańców gminy Frysztak
odpowiada gmina Frysztak, za mieszkańców Wiśniowej gmina Wiśniowa. Płatnikiem
również będą obie te gminy. Na potrzeby realizacji projektu będzie jedno konto dotacyjne
lidera i z tego konta będą środki przekazywane na konta gminy. Czy całość projektu będzie
wpisana na lidera tego nie jest pewien i spróbuje się tego dowiedzieć. Może to skutkować, że
budżet będzie znacząco wyższy i istnieje ryzyko przekroczenia granicy 40 mln. zł i wejścia w
obowiązek dokonania audytu. Od czego zależy, że gmina jest liderem? Zależy od wspólnej
umowy. W związku z tym, że gmina ma pewne doświadczenie z poprzednim projektem Wójt
Gminy Frysztak prosił aby gmina Wiśniowa została liderem. Odnośnie wpływu dotacji na
wieloletnią prognozę finansową zbyt dużego nie będzie ponieważ nie angażują swoich
środków. W kwestii VAT od inwestycji OZE stwierdził, że czekają na indywidualne
interpretacje, ale generalnie VAT jest do zwrotu. Jednakże budzi wątpliwość forma oddania
VAT-u mieszkańcom z budżetu gminy. Lepiej byłoby nie pobierać podatku VAT jednakże
gmina będzie mieć problem z założeniem z budżetu gminy wysokiej kwoty VAT za
mieszkańców.
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał skąd wiadomo na jaką kwotę nasza część projektu opiewa?
Wójt gminy – odpowiedział, że na podstawie weryfikacji w terenie i przyjętej uśrednionej
wycenie.
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał do kiedy jest rozpatrzenie wniosków.
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Wójt gminy – odpowiedział, że do miesiąca od złożenia wniosku, jednakże w praktyce może
być to dłuższy okres.
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że po wypowiedzi wójta najbardziej zaniepokoił go
audyt. Zapytał czy jeżeli przekroczą budżet 40 mln. wykonają audyt przy zasobie ludzkim
jaki posiadają?
Wójt gminy – odpowiedział, że będą musieli zlecić audyt.
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że będą mieć znaczące koszty.
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 XXVIII/193/2017 w sprawie zawarcia umowy
partnerstwa z gminą Frysztak dla realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w
Gminach Wiśniowa i Frysztak” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia,
Działanie 3.1 Rozwój OZE. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wiśniowa".
Wójt gminy – przedstawił, że projekt założeń jest wymaganym dokumentem. Określa
zapotrzebowanie na poszczególne rodzaje energii oraz zaplanowanie zmian
w zapotrzebowaniu na paliwa do 2030r. Dokument co trzy lata podlega aktualizacji.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest pozytywna. Zgodnie z prawem energetycznym gmina ma
obowiązek tworzyć taki plan.
Radny Ryszard Strzępek – nawiązał do zadłużenia katowickiego holdingu węglowego, które
wzrosło. Górnikom wstrzymano wypłaty banki wstrzymały wypłaty dla holdingu. W tym
momencie jeżeli nie przedstawią planu restrukturyzacji to kopalnie nie będą mieć pieniędzy.
Wstrzymane będzie wydobycie.
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 XXVIII/194/2017 w sprawie przyjęcia
"Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
dla gminy Wiśniowa". Uchwała w załączeniu.
Przewodniczący rady ogłosił 15 minutową przerwę.
Po przerwie przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Wójt gminy – przedstawił proponowane zmiany w budżecie gminy na 2017 r.
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
Dział 758 – 75801 § 2920 zwiększenie subwencji
76.888,00
oświatowej na 2017 r.
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 801 – 80101§ 4010 i 4110 wynagrodzenia osobowe
76.888,00
i składki ZUS w szkołach na 2017 r.
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w tym:
- Wiśniowa
25.000,00
- Szufnarowa
15.000,00
- Markuszowa
15.000,00
- Różanka
15.000,00
- Jaszczurowa
6.888,00
Razem:
76.888,00
3) Zwiększa się plan dochodów Budżetu Gminy
dział 710 – 71095§2330 Działalność Usługowa – dotacja celowa
69.570,00
z samorządu województwa na zadania bieżące zrealizowane na
podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (na przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Wiśniowa)
4) Zwiększa się plan wydatków Budżetu Gminy
dział 710 – 71095§4300 Działalność usługowa – usługi pozostałe
69.570,00
związane z kosztem opracowania programu rewitalizacji ze środków dotacji
dział 710 – 71095§4300 usługi pozostałe związane z kosztem
7.730,00
opracowania programu rewitalizacji ze środków własnych budżetu gminy
Ogółem:
77.300,00
5) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
dział 710 – 71004§4300 Plany zagospodarowania przestrzennego
-7.730,00
zmniejszenie kwoty na usługi pozostałe (na uzupełnienie wkładu własnego do opracowania
programu rewitalizacji).
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że komisja zajmowała się tylko zmianami w części dotyczącej oświaty. Opinia
komisji jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – 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 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXVIII/195/2017 w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2017 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. Wspólnie do sukcesu
realizowanego przez Gminę Wiśniowa w partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Stanisława
Konarskiego w Zaborowie (Gmina Czudec), Zespołem Szkół im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Połomi (Gmina Niebylec) i Szkołą Podstawową Nr 1 im. Marii
Konopnickiej w Mrowli (Gmina Świlcza) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
Dyrektor Klocek – przedstawił, że projekt dotyczy przeprowadzenia zajęć dla uczniów,
kursów dla nauczycieli i zakupu sprzętu komputerowego dla Szkół w Jaszczurowej i Różance.
Wkład własny gminy stanowi praca nauczycieli w ramach czterdziestogodzinnego tygodnia
pracy.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Ryszard Strzępek – zaproponował aby w tytule w nawiasie wpisać Szkoła Podstawowa
w Jaszczurowej i Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Różańce. Dopowiedział,
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że w ramach zajęć będą to zajęcia wyrównawcze praktycznie z wszystkich przedmiotów
oprócz języka polskiego. Nauczyciele, którzy będą prowadzić zajęcia muszą przejść
szkolenie. W tym projekcie wkład własny stanowi wynagrodzenie nauczycieli. Projekt będzie
realizowany do końca roku szkolnego 2017/2018. Trzydzieści pięć tygodni w ciągu roku
szkolnego po jednej godzinie dydaktycznej z każdego rodzaju zajęć. Pytanie tylko czy będzie
wystarczająco chętnych na zajęcia?
Wójt gminy – przychylił się do propozycji radnego Strzępek zgłaszając autopoprawkę
zmieniającą nazwę uchwały.
Dyrektor Klocek – stwierdził, że po zakończeniu projektu pozostanie sprzęt oraz
przeszkolona kadra i uczniowie.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał jak będzie rozstrzygnięta sprawa z dofinansowaniem
pracowni komputerowej w gimnazjum?
Dyrektor Klocek – odpowiedział, że pracownia będzie wykorzystywana na cele edukacyjne
tylko przez Szkołę Podstawową w Wiśniowej.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXVIII/196/2017 w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu pt. Wspólnie do sukcesu realizowanego przez Gminę Wiśniowa w
partnerstwie ze Szkołą Podstawową im. Stanisława Konarskiego w Zaborowie (Gmina
Czudec), Zespołem Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Połomi (Gmina
Niebylec) i Szkołą Podstawową Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli (Gmina Świlcza)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie projektów.
Skarbnik gminy – przedstawiła, że projekt dotyczy zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie projektów w ramach PROW na kwotę 668.735,00 zł na
zadania:
- przebudowa drogi gminnej Tułkowice – Góra – Różanka
- przebudowa drogi gminnej Markuszowa Sklep Oparówka
- przebudowa drogi wewnętrznej Niewodna Las – Różanka cmentarz
- przebudowa drogi Kożuchów
Uchwała jest konieczna do przedstawienia w Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
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 XXVIII/197/2017 w sprawie zaciągnięcia
pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów. Uchwała w
załączeniu.
Przystąpiono do punktu 10
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na
sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

9

Skarbnik gminy – przedstawiła, że uchwała dotyczy zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał czy kredyt będzie brany w transzach?
Skarbnik gminy – odpowiedziała twierdząco. Kredyt zaplanowany wynosi 1.650.000 zł
jednakże w trakcie realizacji budżetu okaże się czy jest konieczność wzięcia kredytu
w całości.
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 XXVIII/197/2017 w sprawie zaciągnięcia
i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 11
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy przedstawił informację o pracy miedzy sesjami:
- W obliczu reformy oświaty staje pod znakiem zapytania budowa przedszkola z uwagi na
przestrzeń w istniejących już budynkach szkolnych. Wstępnie podjął dyskusję z dyrektor
Szkoły Podstawowej w Wiśniowej o dostosowaniu pomieszczeń w szkole podstawowej na
potrzeby przedszkola. Ponadto podejmą próbę zorganizowania żłobka oraz pozyskanie
środków na zadanie.
- Odbył się przetarg na wyposażenie pracowni komputerowych. Kwestie podjazdu dla
niepełnosprawnych oraz montaż solarów zostały rozstrzygnięte natomiast przetarg na dostawę
sprzętu został unieważniony.
- Przygotowują przetarg na kredyt.
- W przyszłym tygodniu będą składane dwa wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych.
Pierwszy na odnawialne źródła energii, drugi na budowę kanalizacji (Wiśniowa w stronę
Pstrągówki) i wodociągu w Kozłówku.
- Wniosek zgłoszony przez gminę na odwiert geotermalny nie uzyskał dofinansowania, będą
próbować ponowić wniosek podczas kolejnego naboru w marcu. Ponadto w dniu 6 marca
jedzie na konferencję pt. „Produkcja prądu z geotermii”.
W sprawie przedstawionej informacji nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 12
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z XXVII sesji był wyłożony do wglądu, po
czym otworzył dyskusję w sprawie protokołu.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XXVII/27/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Przystąpiono do punktu 13
Sprawy różne.
Przewodniczący rady przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych do końca
kwietnia 2017 r.
Wójt gminy – poinformował że w dniu 5 marca br. jedzie z delegacją do Muzeum Powstania
Warszawskiego gdzie Kamil Wojanrowski zam. Kożuchów otrzymał nominacje do
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ogólnopolskiej nagrody im. Jana Rodowicza-Anody przyznawanej przez Kapitułę Nagrody.
Kamil w 2016 r. uratował człowieka z płonącego domu. Tajemnicą jest czy otrzyma nagrodę.
Radny Eugeniusz Świstak – przekazał informację o godzinach otwarcia gabinetu
stomatologicznego w Markuszowej. Następnie przekazał informacje o możliwości zakupu
sadzeniaków w celu odświeżenia uprawy ziemniaków. Odnośnie wynajmu domów ludowych
zapytał czy jest możliwość powrotu do spisywania umów najmu przez gospodarzy domów
ludowych bo jest to uciążliwe dla wynajmujących.
Wójt gminy – odpowiedział, że problem pojawił się po wejściu w życie zmiany ustawy
o VAT. Na chwilę obecną nie ma innej możliwości podpisania umowy jak tylko w urzędzie.
Zwrócił się o przekazanie informacji w terenie.
Skarbnik gminy – dopowiedziała, że wynajmujący tylko raz przychodzi do gminy gdzie
dostaje umowę i fakturę.
Radny Eugeniusz Świstak – poinformował, że nastąpiła zmiana przewodniczącej KGW
Markuszowa. Obecnie na przewodniczącą wybrano Renatę Michalską.
Sekretarz gminy – przypomniał sołtysom o zakupie materiałów biurowych w Strzyżowie u p.
Jagodzińskiej. Zwrócił się do sołtysów o rozplakatowanie informacji o możliwości
pozyskania środków unijnych.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał dyrektora Klocka, czy widać po miesiącu styczniu efekty
uchwały w spawie dodatków motywacyjnych?
Dyrektor Klocek – odpowiedział, że wydatkowali o 200.000 zł mniej/
Wójt gminy – zaprosił wszystkich sołtysów na dzień kobiet do Różanki Przypomniał, że
11 marca przypada dzień sołtysa.
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 XXVIII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dziok
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