O.0002.2.2017
Protokół Nr XXIX/29/2017
z XXIX sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 27 marca 2017 r.
XXIX sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 13.00 do godz. 17.30 w sali posiedzeń
w Urzędzie Gminy w Wiśniowej. W sesji uczestniczyli:
- 14 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- sołtysi sołectw gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- przedstawiciele służb mundurowych: Komendant Powiatowy PSP Piotr Rędziniak,
Komendant Powiatowy Policji Paweł Owiński, Kierownik Posterunku Policji
w Wiśniowej Marcin Jajko, Komendant Gminy OSP RP Kazimierz Furtek,
- Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Stanisława
Saletnik
- Wójt Gminy Wiśniowa – Marcin Kut
- Sekretarz Gminy Wiśniowa – Jacek Rybczyk,
- Skarbnik Gminy Wiśniowa – Maria Przystaś,
Protokołował: Sekretarz Gminy – Jacek Rybczyk
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy – Łukasz Dziok
Przewodniczący rady otworzył obrady XXIX sesji Rady 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. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w 2016 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2017 r. oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2017 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Miastem Rzeszów.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do
nowego ustroju szkolnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Tułkowicach,
podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Wiśniowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej
7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Jazowej, podporządkowanej
organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/184/2016 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/176/2016 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/177/2016 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla
części miejscowości Szufnarowa.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości
Szufnarowa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania
wekslowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
16. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
18. Sprawy różne.
19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu jawnym 14
głosami „za” rada gminy przyjęła porządek XXIX sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w 2016 r.
Komendant Powiatowy Policji Paweł Owiński – stwierdził, że w 2016 r. został przywrócony
posterunek policji w Wiśniowej. Podziękował radzie oraz wójtowi za przychylności i pomoc
finansową w otwarciu posterunku. W strukturze organizacyjnej jest 6 policjantów w tym
dwóch dzielnicowych. Ma nadzieję, że w najbliższym czasie uda się również pozyskać
radiowóz dla posterunku. Z danych statystycznych wynika, że gmina Wiśniowa jest
najbezpieczniejszą gminą w powiecie. Odnotowano tylko 40 zdarzeń kryminalnych na terenie
gminy. Są to drobne przestępstwa na tle rabunkowym. Na bieżąco współpracują ze szkołami
w ramach profilaktyki. Wspomniał również o aplikacji „Krajowa mapa zagrożeń”, na której
można zaznaczać miejsca zagrożenia oraz aplikacji „Twoja Komenda” pozwalającej na
zlokalizowanie dzielnicowych na danym terenie. W kwestiach bezpieczeństwa wspomniał o
drodze wojewódzkiej 988, której stan stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa
ponieważ ruch jest coraz większy.
Wójt gminy – podziękował za działania w kierunku przywrócenia posterunku. Cieszy się, że
są postrzegani jako najbezpieczniejsza gmina. Zwrócił się z prośbą aby w ramach prewencji
przeprowadzić spotkania w szkołach dotyczących zagrożeń w Internecie. Zapytał również o
zagrożenia narkotykowe.
Komendant Powiatowy Policji Paweł Owiński – odpowiedział, że w całym powiecie
stwierdzili wzrost przestępstw narkotykowych. Generalnie polegało to na ujawnieniu upraw
konopi niewłóknistych. Te uprawy były prowadzone na terenach wiejskich przez osoby
młode. Na terenie powiatu były również dwa przypadki kiedy osoby po dopalaczach trafiły do
szpitala.
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Kierownik Posterunku Policji Marcin Jajko – stwierdził, że pojawiają się osoby z zewnątrz,
które handlują narkotykami. Wyczulają nauczycieli na obce osoby pojawiające się w
szkołach.
Komendant Powiatowy Policji Paweł Owiński – stwierdził, że największą rolę odgrywają
rodzice. To oni edukują, obserwują dzieci i zauważają jak dzieje się coś złego.
Kierownik Posterunku Policji Marcin Jajko – przekazał ankiety do uzupełnienia dotyczące
korzystania z aplikacji policji. Ankiety są na prośbę komendy wojewódzkiej.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał odnośnie mapy zagrożeń czy jest ona prowadzona tylko w
celach ewidencyjnych czy mają wpływ na właścicieli dróg gdzie umiejscowione są
zagrożenia.
Komendant Powiatowy Policji Paweł Owiński – odpowiedział, że zgłaszają uwagi zarządcy
drogi w terminie 5 dni od zgłoszenia zagrożenia. Innego wpływu na zarządcę nie posiadają.
Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Jakobsze – zapytał czy policja widzi, że zarządca nie
wykonuje swoich czynności w poprawie bezpieczeństwa drogi przez co wzrasta zagrożenie?
Komendant Powiatowy Policji Paweł Owiński – osobiście nie spotkał się jeszcze z sytuacją
aby policja weszła w procedurę przymuszenia zarządcy do poprawy bezpieczeństwa chociaż
teoretycznie jest to możliwe. W kwestii poprawy infrastruktury policja jest organem
inicjującym ale nie decyzyjnym.
Komendant Powiatowy PSP Piotr Rędziniak – stwierdził, że działania Państwowej Straży
Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych zmierzają do tego aby cały czas być
przygotowanym na najgorszy scenariusz. W ubiegłym roku działali w oparciu o wytyczne i
kierunki wyznaczone przez komendę główną przede wszystkim dotyczące monitoringu
gotowości operacyjnej sił krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przez organizację
ćwiczeń i prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej, a także koordynowanie działań
ratowniczych. Brali udział w ćwiczeniach organizowanych na terenie powiatu oraz między
powiatowych. Działań ratowniczych było 761 z tym, że rok 2016 nie był rokiem uciążliwym.
W gminie Wiśniowa było: 11 pożarów, 103 miejscowych zagrożeń w tym: wady środków
transportu, niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu, wady konstrukcji
budowalnych, huragany, silne wiatry, tornada, gwałtowne opady atmosferyczne, nietypowe
zachowania się zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie oraz inne przyczyny. Jednostki
państwowe i OSP są wyposażone w odpowiednim stopniu. Przeprowadzali szkolenia dla
OSP. Wzrasta liczba jednostek OSP w krajowym systemie. W ubiegłym roku OSP Godowa
dołączyła do systemu. Do 2019 dołączą kolejne jednostki z Lubli, Wyżnego oraz
Szufnarowej. Jednostki z krajowego systemu otrzymały w ubiegłym roku dotacje z budżetu
państwa w wysokości 120 tys. zł na doposażenie jednostek. Otrzymali również dotacje z
ministerstwa w wysokości 70 tys. zł dla trzynastu jednostek OSP. Na bieżąco współpracują z
samorządami, instytucjami, przedsiębiorcami. Współpraca polega na pozyskiwaniu środków
na nowy sprzęt, organizowaniu akcji na terenie powiatu i gmin, które mają na celu
podniesienie bezpieczeństwa. Przeprowadzono 36 kontroli obiektów na terenie powiatu i
odebrano 7 budynków. Brali udział w pokazach organizowanych dla dzieci i młodzieży, w
zawodach pożarniczych. Zwrócił uwagę na zakaz wypalania traw i zaapelował o
rozpropagowania wśród mieszkańców sprayu gaśniczego lub gaśnicy proszkowej.
Wójt gminy – podziękował za wszystkie prowadzone akcje przez straż pożarną.
Poinformował również komendantów, że Kamil Wojnarowski – bohater, który uratował
człowieka z płonącego budynku został nagrodzony przez Muzeum Powstania
Warszawskiego. Następnie zapytał o szanse na włączenie jednostki OSP w Szufnarowej do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Komendant Powiatowy PSP Piotr Rędziniak – odpowiedział, że szanse są duże. Obecnie musi
być odpowiednia ilość strażaków do przeszkolenia, muszą posiadać niezbędny sprzęt do
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działań. W pierwszej kolejności przyjmowane są do systemu jednostki z gmin, które nie są w
pełni zabezpieczone. Takimi gminami w powiecie są gmina Czudec i gmina Frysztak. Jest
przewidziane wsparcie finansowe dla tych jednostek.
Radny Ryszard Strzępek – odnośnie wypalania traw zapytał ile udowodniono podpaleń w
roku 2016 r. Odnośnie szerszeni w budynkach gospodarczych zapytał jaka jest szansa na
zmianę przepisu i interwencję straży na wezwanie?
Komendant Powiatowy PSP Piotr Rędziniak – odnośnie podpalenia traw stwierdził, że trudno
jest udowodnić podpalenie, jeżeli sprawca nie zostanie złapany na gorącym uczynku.
Odnośnie szerszeni stwierdził, że działają w oparciu o procedury i wytyczne opracowane
przez komendę główną. Nie w każdym przypadku odmawiają interwencji, jeżeli mieszkają w
pobliżu dzieci lub osoby starsze to takiej pomocy udzielają. Każdy przypadek jest
analizowany indywidualnie.
Radny Eugeniusz Świstak – zapytał czy podczas porządków wiosennych można palić liście i
obcięte gałęzie?
Komendant Powiatowy PSP Piotr Rędziniak – odpowiedział, że jeżeli zapali ognisko, a ktoś
wezwie straż to musi się liczyć z konsekwencjami.
Komendant Gminy Kazimierz Furtek – podziękował za dobrą współpracę i finansowanie
staży.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2017 r. oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2017 r.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stanisława
Saletnik – przeanalizowała pracę komisji przez okres ostatnich dziesięciu lat i przedstawiła
wyniki tej analizy. Omówiła kierunki wydatkowania środków gminnej komisji.
Zaproponowała zmniejszenie dofinansowania wycieczek dla uczniów z kwoty 25 zł na ucznia
co zwiększy pulę na inne wydatki. Zwróciła się o dyskusję w temacie propozycji wydatków.
Przewodniczący rady gminy zwrócił się o przedstawienie opinii przez Komisję SpołecznoSocjalną.
Zastępca przewodniczącej Komisji Społeczno-Socjalnej Renata Rymarska – Wójtowicz –
stwierdziła, że opinia komisji zarówno do projektu jak również preliminarza wydatków jest
pozytywna.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że na posiedzeniu komisji pracowali nad planem wydatków pod kątem
finansowym. Zapytał na jakiej podstawie zostały przypisane środki Gminnej Komisji do
rozdziałów i paragrafów skoro dopiero dzisiaj otrzymują plan podziału środków?
Komisja wnioskuje od początku kadencji aby plan podziału tych środków komisja
otrzymywała w momencie tworzenia budżetu po to aby budżet, który opracowują był spójny
z planem.
Przewodniczący rady – stwierdził, że będą zobowiązywać gminną komisję do stosowania
tego wniosku.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– odnośnie dofinansowywania wycieczek stwierdził, że komisja nie powinna
dofinansowywać dzieci, które nie są dotknięte problemem alkoholizmu.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stanisława
Saletnik – wspomniała, że wcześniej finansowane były dłuższe wyjazdy ale korzystało
wówczas niewiele dzieci. Ponadto koszt zakupu butów, odzież – wyprawy takiego dziecka na
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obóz był znaczny dla rodziców i nie każdy rodzic był zainteresowany wyjazdem dziecka.
W związku z tym zaproponowano inny sposób na wydatkowanie pieniędzy tj. po 25 zł
dofinansowania dla każdego dziecka wycieczki szkolnej. Obecnie sytuacja zmieniła się
i tworzone są świetlice, siłownie. Środki mogą być wydatkowane na inne cele.
Wójt gminy – zapytał przewodniczącej komisji ile należy pozostawić środków na
sfinansowanie wycieczek dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym?
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stanisława
Saletnik – odpowiedziała, że 10.000 zł
Wójt gminy – stwierdził, że sam był orędownikiem aby pozostawić środki dla szkół w celu
zachęty nauczycieli do organizacji wycieczki, zachęty dla rodziców. Jednakże nie są to takie
pieniądze, od których zależy decyzja rodzica. Teraz również zmieniła się sytuacja rodzin w
związku z zasiłkiem rodzinnym 500+ dlatego proponuje wprowadzić zmianę, o której
wspomniała przewodnicząca komisji. Zapytał przewodniczącej czy są w stanie tak
przeorganizować prace aby we wrześniu już pracować nad planem przyszłorocznym?
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stanisława
Saletnik – odpowiedziała, że kwota 23.500 zł dofinansowania wycieczek trafi do
dofinansowania świetlic.
Wójt gminy – z uwagi na konieczność doprecyzowania kwot zaproponował, podział środków
zarządzeniem w porozumieniu z przewodniczącą komisji.
Radny Kazimierz Jakobsze – zwrócił się aby ponownie poddać pod prace komisji podział
środków.
Wójt gminy – wyraził zgodę.
Nikt więcej 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 XXIX/199/2017 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Gminie Wiśniowa na 2017 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
Gminie Wiśniowa na 2017 r. Uchwała w załączeniu
Przewodniczący rady ogłosił 30 minutowa przerwę.
Po przerwie przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem
Rzeszów.
Wójt gminy – poinformował, że jak corocznie podejmują współpracę z izbą wytrzeźwień. Na
ten cel przeznaczają kwotę 1300 zł. W przypadku niewykorzystania kwoty następuje zwrot.
Przewodniczący rady gminy zwrócił się o przedstawienie opinii przez Komisje SpołecznoSocjalną.
Zastępca przewodniczącej Komisji Społeczno-Socjalnej Renata Rymarska – Wójtowicz –
opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał jak funkcjonowali przez trzy miesiące skoro nie mieli
podpisanej umowy?
Wójt gminy – odpowiedział, że nikt nie został zawieziony do izby wytrzeźwień.
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” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXIX/200/2017 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności
Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2017 r.
Wójt gminy – stwierdził, że program nie uległ zmianie w porównaniu z rokiem 2016. Na
podstawie programu współpracują ze schroniskiem „Kundelek”. Na program przeznaczono
12.000 zł w tym 5.000 opłaty za gotowość schroniska. Opłata za oddanie psa do schroniska
wynosi 1.000 zł netto. Chcąc ograniczyć koszty organizują adopcję psów.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia jest pozytywna.
Radny Kazimierz Jakobsze – zwrócił uwagę na zapis §3 pkt 4 mówiący o właścicielu jako
mieszkańcu gminy, który koliduje z zapisem §4 pkt 4 gdzie właściciel nie może być
rozumiany w ten sposób.
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” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXIX/201/2017 w sprawie przyjęcia
Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie
Gminy Wiśniowa na 2017 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego
ustroju szkolnego.
Wójt gminy – podjęty projekt uchwały w tej sprawie na poprzedniej sesji został pozytywnie
zaopiniowany przez Kuratorium Oświaty. Szkoły były wizytowane przez przedstawicieli z
kuratorium. Ponadto poinformował, że zmieniono właściwość miejscową i obecnie gmina
Wiśniowa podlega pod oddział kuratorium w Krośnie. W uchwale jest uwzględniona sugestia
kuratorium dotycząca ujęcia w projekcie likwidowane filie.
Przewodniczący rady gminy zwrócił się o przedstawienie opinii przez Komisję SpołecznoSocjalną.
Zastępca przewodniczącej Komisji Społeczno-Socjalnej Renata Rymarska – Wójtowicz –
stwierdziła, że uchwała wynika z reformy szkolnictwa. 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 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”, „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXIX/202/2017 w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Tułkowicach, podporządkowanej
organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej.
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Wójt gminy – poinformował, że uzyskali pozytywną opinię kuratora do uchwały intencyjnej
podjętej na poprzedniej sesji. Jest to regulacja sieci na terenie gminy.
Przewodniczący rady gminy zwrócił się o przedstawienie opinii o projekcie uchwały przez
zastępcę przewodniczącej Komisji Społeczno-Socjalnej.
Zastępca przewodniczącej Komisji Społeczno-Socjalnej Renata Rymarska – Wójtowicz –
stwierdziła, że opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał czy te uchwały są logiczne w tym momencie jeżeli
pozostawiają w sieci szkoły podstawowe z filiami. Zaproponował aby się wstrzymać z tymi
uchwałami do momentu wejścia w życie wcześniejszej uchwały.
Wójt gminy – odpowiedział, że konsultowano to w kuratorium i nie jest to problem.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXIX/203/2017 w sprawie
likwidacji Szkoły Filialnej w Tułkowicach, podporządkowanej organizacyjnie Szkole
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Wiśniowej. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Jazowej, podporządkowanej
organizacyjnie Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej.
Wójt gminy – podobna sytuacja jak w Tułkowicach.
Przewodniczący rady gminy zwrócił się o przedstawienie opinii o projekcie uchwały przez
zastępcę przewodniczącej Komisji Społeczno-Socjalnej.
Zastępca przewodniczącej Komisji Społeczno-Socjalnej Renata Rymarska – Wójtowicz –
stwierdziła, 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 12 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXIX/204/2017 w sprawie
likwidacji Szkoły Filialnej w Jazowej, podporządkowanej organizacyjnie Szkole
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wiśniowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w
Wiśniowej. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/184/2016 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Wójt gminy – poinformował, że uchwała dotyczy dofinansowania remontu chodnika
w Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania do Jazowej do stadionu. Zgodnie z sugestią
marszałka zwiększona zostaje kwota dotacji z uwagi na wyższy kosztorys oraz zostaje
wykreślony kilometraż. Po podjęciu uchwały zaproponuje na następnej sesji zmiany
w budżecie w tym zakresie.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały.
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Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia jest pozytywna do projektu uchwały.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXIX/205/2017 w sprawie zmiany uchwały nr
XXVII/184/2016 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
Wójt gminy – poinformował, że zmiana dotyczy wykreślenia kilometrażu. Otrzymali
zapewnienie, że odcinek chodnika będzie realizowany w tym roku.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia jest pozytywna do projektu uchwały.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXIX/206/2017 w sprawie zmiany uchwały nr
XXVI/176/2016 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego
Wójt gminy – poinformował, że zmiana dotyczy wykreślenia z treści uchwały kilometrażu.
Na odcinek chodnika w Kożuchowie nie mają jeszcze dofinansowania.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – opinia jest
pozytywna do projektu uchwały.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt 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 „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXIX/206/2017 w sprawie zmiany uchwały nr
XXVI/177/2016 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 11
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości
Szufnarowa.
Wójt gminy – poinformował, że przedsiębiorca, który wykupił znaczną część gruntów
w Szufnarowej oznaczonych w załączniku mapowym zwrócił się z wnioskiem aby na jego
koszt sporządzić i przyjąć zmianę studium i opracować miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Obszar ten ma być przeznaczony pod pozyskiwanie kruszywa, kopalin, które
na tym terenie występują. Na ten temat rozmawiali na komisji gospodarczej. Pani sołtys
z Szufnarowej, radni nie zgłaszali z terenu podległego sprzeciwów natomiast jest to nowy
zakład pracy z dodatkowymi miejscami pracy.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia jest pozytywna do projektu uchwały.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXIX/208/2017 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa. Uchwała
w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 12
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa dla części miejscowości Szufnarowa.
Wójt gminy – stwierdził, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest to
dokument bardziej restrykcyjny i szczegółowy w porównaniu ze studium jednakże musi być
zgodny ze studium dlatego te dwa dokumenty wymagają opracowania. Podobnie jak
w przypadku studium plan również ma być sfinansowany przez przedsiębiorcę.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia jest pozytywna do projektu uchwały.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXIX/209/2017 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniowa
dla części miejscowości Szufnarowa. Uchwała w załączeniu.
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Przystąpiono do punktu 13
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Skarbnik gminy – poinformowała, że uchwała jest konieczna do zaciągnięcia pożyczki
z PROW na modernizację czterech odcinków dróg.
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
– komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Jest to pochodna działań w związku
z budową dróg.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXIX/210/2017 w sprawie upoważnienia do
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 14
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie na 2017 r.
1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy
Dział 600 - 60016 § 6297 środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (środki z Europejskiego
Funduszu Rolnego na przebudowę 3 odcinków dróg w ramach PROW
za 2016 rok)
2) Zmniejsza się plan rozchodów budżetu gminy
Spłaty zaciągniętych pożyczek PROW
3) Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę 209.387,01
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego
4) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy:
Dział 801 Oświata i Wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – dotacje na realizację projektu
w ramach RPO "Wspólnie do sukcesu" realizowanego przez gminę
Wiśniowa (Sz.P. Jaszczurowa oraz Sz.P. Różanka) w zakresie poprawy
jakości kształcenia zgodnie ze złożonym wnioskiem.
5) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy:
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
80101 § 4017 wynagrodzenia osobowe
80101 § 4019 wynagrodzenia osobowe
80101 § 4117 składki ZUS
80101 § 4119 składki ZUS
80101 § 4127 składki na fundusz pracy
80101 § 4129 składki na fundusz pracy
80101 § 4177 wynagrodzenia bezosobowe
80101 § 4179 wynagrodzenia bezosobowe
80101 § 4217 zakupy materiałów
80101 § 4219 zakupy materiałów
80101 § 4247 zakup pomocy naukowych
80101 § 4249 zakup pomocy naukowych

-209.387,01
-209.387,01

187.535,26

187.535,26
16.391,63
2.892,64
3.477,00
613,19
503,12
88,79
4.143,91
731,28
98.982,67
17.467,53
24.788,98
4.374,53
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80101 § 4307 zakup usług pozostałych
11.118,00
80101 § 4309 zakup usług pozostałych
1.962,00
6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy:
Dział 801 – 80104 § 6050 Oświata i Wychowanie
-23.500,00
Budowa Przedszkola w Wiśniowej
7) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy:
Dział 851 – 85158 § 2310 Ochrona Zdrowia
1.300,00
dotacja celowa na zadania bieżące do przekazania dla Izby Wytrzeźwień
Dział 900 – 90095 § 6050 Wydatki Inwestycyjne
18.200,00
opracowanie dokumentacji do projektu OZE w zakresie
potrzeb energetycznych
Dział 900 – 90095 § 6050 Wydatki Inwestycyjne
4.000,00
opracowanie dokumentacji na budowę sieci ciepłowniczej
(plan funkcjonalno - użytkowy)
8) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 750 rozdział 75022 § 3030 różne wydatki na
-1.500,00
rzecz osób fizycznych (Rada Gminy)
Dział 750 rozdział 75023 § 4700 szkolenia pracowników
-1.500,00
(Urząd Gminy)
9) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 750 rozdział 75023 § 4420 podróże służbowe
1.500,00
zagraniczne (Urząd Gminy)
Dział 750 rozdział 75022 § 4420 podróże służbowe
1.500,00
zagraniczne (Rada Gminy)
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
– komisja pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany w budżecie.
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 XXIX/211/2017 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik gminy – stwierdziła, że zmiana wpf jest konieczna do uzyskania opinii nt.
zaciągnięcia kredytu na rok 2017. Ponadto do końca marca wpf musi być dostosowana do
realnego wykonania w 2016 r. Do wpf naniesione są wszystkie zmiany w budżecie dokonane
zarządzeniami i uchwałami.
Przewodniczący rady zwrócił się do zastępcy przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów
i Mandatowo-Regulaminowej o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej
Kazimierz Jakobsze – opinia Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej do
wpf jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
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W głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXIX/212/2017 w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 16
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy przedstawił informację o pracy między sesjami:
- Rozpoczęli prace porządkowe. Do tego celu zatrudniono dwie osoby w ramach prac
publicznych. Planowane jest zatrudnienie kolejnych 4 osób.
- Po zimie uległ pogorszeniu stan nawierzchni dróg gminnych i powiatowych. Będą starali się
dokonać bieżących napraw na drogach gminnych.
- Rozstrzygnęli zapytanie ofertowe na dostawę kruszyw. Wygrała firma OKNO STYL Jacek
Mularski ceną 41,90 zł netto za tonę.
- Otworzyli oferty przetargowe związane z modernizacją dróg w PROW. Po weryfikacji ofert
będą podpisywać umowy i przystępować do realizacji zadań.
- Trwają prace w szkole podstawowej w Szufnarowej związane z projektem edukacyjnym
z RPO tj. budowa wentylacji i fotowoltaiki. W toku są prace związane z podjazdem dla
niepełnosprawnych. Rozstrzygnęli przetarg na dostawę sprzętów komputerowych jednakże
jest wdrożona kontrola postępowania przez Urząd Zamówień Publicznych na wniosek
jednego niezadowolonego oferenta.
- Na bieżąco są realizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego.
- Przystąpili do opracowania projektu wieży widokowej w Różance.
- Otrzymali informację z ministerstwa, że projekt na budowę sztucznego lodowiska może być
powtórzony w innym programie. W związku z tym postanowił przygotować wniosek na
budowę lodowiska, boiska do tchoukball, ścianki wspinaczkowej w gimnazjum.
- Wraz z przewodniczącym rady uczestniczyli w połączonej delegacji powiatu
strzyżowskiego, nadleśnictwa Strzyżów z dyrekcją lasów państwowych w Krośnie, z którą
pojechali do Brukseli po odbiór tytułu w konkursie „Europejskie Drzewo Roku 2017” dla
drzewa dąb Józef, który zajął pierwsze miejsce. Przy okazji miał możliwość porozmawiania
z eurodeputowanym Tomaszem Porębą na temat drogi ekspresowej s-19 oraz geotermii
w gminie Wiśniowa. Podziękował wszystkim, którzy oddali głos na dęba Józefa.
W sprawie przedstawionej informacji głos zabrał:
Radny Ryszard Strzępek – zapytał czy w rozmowach dotyczących remontu dróg
powiatowych pojawiała się droga w Różance?
Wójt gminy – odpowiedział twierdząco. Starosta podtrzymuje obietnicę.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał czy w rozmowie o s-19 padły jakieś terminy?
Wójt gminy – odpowiedział, że do 2022 r. ma być zrealizowane. Odnośnie drogi
wojewódzkiej marszałek obiecuje, że kompleksowa przebudowa będzie robiona po 2022 r.
Przystąpiono do punktu 17
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z XXVIII sesji był wyłożony do wglądu, po
czym otworzył dyskusję w sprawie protokołu.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XXVIII/28/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.
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Przystąpiono do punktu 18
Sprawy różne.
Nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 19
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 XXIX sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Jacek Rybczyk
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dziok

13

