O.0002.3.2017
Protokół Nr XXX/30/2017
z XXX sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 26 kwietnia 2017 r.
XXX sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 9.00 do godz. 11.10 w sali posiedzeń
w Urzędzie Gminy w Wiśniowej. W sesji uczestniczyli:
- 14 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (Radny Włodzimierz
Pietryka nieobecny)
- sołtysi sołectw gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- Przedstawiciele z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: Beata Piech oraz Renata
Bartnik
- 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 XXX 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. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2016 rok oraz prezentacja możliwości w ramach projektu "ROWES szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II"
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w
Wiśniowej.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Wspólnie do
sukcesu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Szufnarowa do "Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020"
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
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.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu jawnym 14
głosami „za” rada gminy przyjęła porządek XXX sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
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Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2016 rok oraz prezentacja możliwości w ramach projektu "ROWES - szansą rozwoju
sektora ekonomii społecznej w subregionie II"
Przewodniczący rady poinformował, że zostało przedłożone sprawozdanie z realizacji
Programu Współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 rok. Zainteresowani
mogą zapoznać się z treścią sprawozdania dostępnego na stoliku kancelaryjnym. Następnie
zwrócił się do przedstawicieli Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego o przedstawienie
projektu "ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II"
Beata Piech animator RARR – poinformowała, że Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego realizuje projekt rzeszowskie ośrodki wsparcia ekonomii społecznej. Siedzibę
swoją mają w Strzyżowie. Korzyści płynące z projektu: animacja środowisk lokalnych w
rozwoju inicjatyw organizacji obywatelskich, doradztwa, szkoleń i usług biznesowych na
rzecz rozwoju, udzielenie dotacji na zakładanie przedsiębiorstw społecznych tj m.ni. spółek
non-profit, wsparcie już funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych w zakresie tworzenia
dodatkowych miejsc po 25.000 zł na jedno miejsce pracy, wyszukiwanie, promowanie
i wdrażanie długookresowych źródeł finansowania podmiotów ekonomii społecznej.
Wszelkie formy doradztwa, pomocy są nieodpłatnie.
Wójt gminy – zachęcił stowarzyszenia do kontaktu z panami, które pomogą w prowadzeniu
odpłatnej działalności statutowej. Można również zainspirować się pomysłami i inicjatywami.
Zwrócił uwagę na trudności w prowadzeniu spółdzielni socjalnej.
Renata Bartnik doradca kluczowy RARR – zwróciła uwagę na łatwiejszą formę działalności
tj. przedsiębiorstwo społeczne.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej.
Wójt gminy – poinformował, że główne prace były prowadzone przez Gminną Bibliotekę
Publiczną oraz Komisję Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminową. Zmieniany statut
obowiązywał od 2008 r. Ocenie zmieniły się przepisy w oparciu, o które funkcjonują
biblioteki. W ramach zmian kierownika zastąpi dyrektor, ponadto statut został dostosowany
do obecnej działalności biblioteki. Następnie zgłosił autopoprawkę: w rozdziale III, §8 pkt 6
wykreślić słowo „własnymi”, §14 nadać brzmienie: „1. Podstawą gospodarki finansowej
Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem dotacji organizatora
sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(j.t. Dz. U. 2013r. poz. 885 z póź. zm.). 2. Projekt planu finansowego Dyrektor przedkłada
Wójtowi Gminy Wiśniowa w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok
budżetowy.”
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja na początku kadencji założyła, że w trakcie kadencji przeanalizuje wszystkie
obowiązujące statuty. Jest to ostatni ze statutów, nad którym komisja pracowała. Już w trakcie
pierwszego czytania nasunęły się propozycje zmian. Myśli, że był to dobry pomysł aby każda
rada przeanalizowała statuty. Zwrócił się o podjęcie uchwały.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję i podziękował Komisji za ogrom pracy włożony w
aktualizacje statutów.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz
z autopoprawką.
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W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXX/213/2017 w sprawie uchwalenia Statutu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Wspólnie do sukcesu"
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
Wójt gminy – poinformował, że uchwałę o przystąpieniu do projektu podjęli 22 lutego br. ale
instytucja wdrażająca program zakwestionowała pewne zapisy. §1 uchwały został
uszczegółowiony oraz zwiększy się o ok. 1.000 zł wkład własny gminy. Zwrócił się
o podjęcie uchwały.
Przewodniczący rady gminy zwrócił się o przedstawienie opinii przez Komisję Budżetu
Finansów i Mandatowo-Regulaminową.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dodał, że jest to bardzo ciekawy projekt
który daje młodzieży duże możliwości. Pomoce dydaktyczne kupione w ramach projektów,
nowa pracownia komputerowa oraz obecne wyposażenie zakupione przez samorząd stawia
szkołę na równi ze szkołami w dużych miastach. Teraz trzeba to tylko wykorzystywać.
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 XXX/214/2017 w sprawie przyjęcia do
realizacji projektu pt. "Wspólnie do sukcesu" realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Uchwała
w załączeniu.
Przewodniczący rady ogłosił 15 minut przerwy.
Po przerwie przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sołectwa Szufnarowa do "Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi na lata 2017-2020"
Wójt gminy – stwierdził, że w poprzednich latach w programie uczestniczyła miejscowość
Różanka. Program polega na tym, że opracowuje się strategię i później się ją realizuje.
W ramach programu prowadzone są działania promocyjne oraz integracyjne mieszkańców.
Przewodniczący rady gminy zwrócił się o przedstawienie opinii przez stałe komisje.
Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – komisja pracowała na projektem uchwały i stwierdziła, że skoro sołectwo chce się
zaangażować to pozytywnie opiniuje uchwałę. Zwrócił uwagę na fakt, że wysokość
pozyskanych środków jest niewspółmiernie niska w porównaniu z wkładem pracy.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia jest pozytywna. Wkład własny do projektu gmina poniesie w wysokości
10.000 zł przez kolejne cztery lata. Po dwóch latach można zmienić beneficjenta programu.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radna Zofia Boruta – w imieniu mieszkańców zwróciła się o podjęcie uchwały.
Przewodniczący rady – poinformował, że na zebraniu wiejskim w dniu wczorajszym została
powołana sześcioosobowa lokalna grupa działania.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
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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 XXX/214/2017 w sprawie przyjęcia sołectwa
Szufnarowa do "Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020". Uchwała
w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Wójt gminy – stwierdził, że uchwała jest konsekwencją złożonych wniosków o modernizację
dróg do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warunkiem rozliczenia dotacji jest
zaliczenie modernizowanych dróg do kategorii dróg gminnych. Postępują zgodnie z określoną
procedurą tj. wnioskują do zarządu powiatu o opinię. Po podjęciu uchwały jest ona
przekazywana do Urzędu Marszałkowskiego gdzie zostaje wpisana do rejestru oraz otrzymuje
numer ewidencyjny.
Przewodniczący rady – stwierdził, że mając swoje drogi mogą pobierać opłaty od inwestora,
który lokalizuje swoje budowle w pasie drogowym. Zwrócił się do przewodniczącego komisji
gospodarczej o przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia jest pozytywna do projektu uchwały. Dodatkowo poinformował, że jedna
działka w ciągu drogi została pominięta z uwagi na brak własności działki, a jedynie jej
posiadanie.
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 XXX/216/2017 w sprawie zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2017 r.
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
Dział 900 – 90095 § 0970 – gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych zwroty podatku VAT
Za 2014
91.298,00
Za 2015
171.896,00
Plan początkowy
- 162.317,28
Różnica zwiększenie planu dochodów
100.876,72
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 600 – 60013 § 2710 – drogi publiczne wojewódzkie
(dotacja celowa na remont chodnika Wiśniowa )
3.600,00
Dział 700 – 70005 § 6050 – Gospodarka mieszkaniowa – modernizacja
obiektu komunalnego – lokal ośrodka zdrowia Wiśniowa 21.607,72
Dział 710 – 71095 – Działalność Usługowa –
4.788,00
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe – program rewitalizacja gminy 4.000,00
§ 4110 – składki ZUS
690,00
§ 4120 – składki na fundusz płacy 98,00
Dział 900 – 90002 § 4100 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
– (gospodarka odpadami – wynagrodzenia za inkaso odpadów)
8.000,00
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Dział 900 – 90095 – Pozostała działalność – wynagrodzenie dla firmy za usługi
związane z rozliczeniem podatku VAT za 2014 i 2015 rok brutto 70.971,00
Dział 921 – 92109 – Domy, Ośrodki Kultury i Kluby
1.410,00
§ 4170 – umowa zlecenia Klub Seniora Niewodna 1.200,00
§ 4110 – składki ZUS
210,00
Dział 926 – 92601§ 4300 – Kultura Fizyczna i Sport –
montaż kontenera socjalnego na boisku sportowym Pstrągówka
2.500,00
Ogółem:
112.876,72
3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 710 – 71095 § 4300 – Działalność Usługowa
– Program Rewitalizacja Gminy
- 4.000,00
Dział 900 – 90002 § 4300 – Gospodarka Odpadami – zmniejszenie
planu odpłatności za zbiórkę odpadów
- 8.000,00
ogółem:
12.000,00
4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
dział 750 - 75011 § 4300 Administracja Publiczna Rządowa
Usługi pozostałe
-3.765,00
5) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
dział 750 – 75011 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenia dotycząca oprawy
introligatorskiej ksiąg USC
3.765,00
Przewodniczący rady – zwrócił się o przedstawienie opinii przez przewodniczących stałych
komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja zapoznała się z projektem podziału środków i zaopiniowała go pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa 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 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXX/217/2017 w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2017 r. 1 radny nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 7
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy przedstawił informację o pracy między sesjami:
- Rozpoczęły się roboty drogowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- Rozpoczęto prace remontowe na drogach po zimowych zniszczeniach.
- Wyłoniony został wykonawca przebudowy odcinka linii gazowej w Tułkowicach na
odcinku drogi w górze.
- Zatrudniono na prace publiczne kolejne osoby, które już rozpoczęły prace porządkowe przy
wycince zakrzaczeń koło dróg gminnych oraz koszeniu trawy. Zainteresowane osoby chętne
wycinką zakrzaczeń koło drogi mogą zgłaszać się do urzędu gminy.
- Projekt budowy kanalizacji w Kożuchowie, częściowo w Tułkowicach i Niewodnej oraz
wodociągu w Kozłówku jest na 31 miejscu wstępnej listy do dofinansowania.
- Uczestniczył w spotkaniu dotyczącym projektu uruchomienia kolei aglomeracyjnej. Projekt
zakłada między innymi, że szynobus w godzinach szczytu będzie jeździł co pół godziny ze
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Strzyżowa do Rzeszowa. W związku z powyższym samorząd województwa zwrócił się do
gminy o dofinansowanie projektu w wysokości 40.200 zł corocznie do 2022 roku.
- Gmina brała udział w przygotowaniu szlaku turystycznego kajakowego na Wisłoku. Szlak
został zainagurowany spływem kajakowym z Wojkówki do Markuszowej. Szlak powstał w
porozumieniu gmin: Wojaszówka, Frysztak i Wiśniowa.
- Dobiegają końca prace budowalne w szkole podstawowej w Szufnarowej związane
z częścią projektu ITC tj. fotowoltaiki oraz montowane są pracownie komputerowe.
- Trwają prace projektowe wieży widokowej w Różance oraz modernizacji ośrodka kultury.
Rozważają zaprojektowanie widny przy ośrodku kultury w związku z planowanym
składaniem wniosku w ramach rewitalizacji.
- Trwają prace projektowe przyłączu gazu do budynku wielofunkcyjnego w Wiśniowej.
- Zakończono dokumentację na zakupiony budynek od GS w Szufnarowej. Projekt obejmuje
trzy mieszkania. W piwnicy i suterynach zaplanowano szatnie dla LKS „Albatros”. Szukają
możliwości sfinansowania remontu.
- Przeprowadzono remont w aptece w Wiśniowej. W najbliższym czasie będzie remontowany
lokal ośrodka zdrowia.
- Złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu na budowę sztucznego lodowiska, ścianki
wspinaczkowej w sali gimnastycznej w gimnazjum, budowę boiska do siatkówki plażowej
oraz budowę boiska do tchoukball. Do końca czerwca będzie wiadomo, czy otrzymają
dofinansowanie.
W sprawie przedstawionej informacji głos zabrał:
Radny Ryszard Strzępek – zapytał o wyniki przeprowadzonej kontroli systemu zbiórki
odpadów komunalnych.
Wójt gminy – odpowiedział, że szczegółowa analiza nie została jeszcze przeprowadzona.
Mają pewne spostrzeżenia dotyczące odpadów pochodzących od przedsiębiorców. Ilość
odpadów jest nieco mniejsza. Przygotują ulotki informacyjne o segregacji odpadów.
Radny Kazimierz Jakobsze – zapytał o budowę przystanku kolejowego w Markuszowej?
Wójt gminy – odpowiedział, że przystanek wraz z zabezpieczeniem przejazdu sygnalizacją
świetlną jest projektowany w ramach programu rewitalizacji sieci kolejowej.
Radny Stanisław Rokosz – odnośnie przełożenia linii gazociągowej w Tułkowicach zwrócił
się z prośbą o szybkie działania z uwagi na mieszkańca, który planuje utwardzenie dojazdu w
planowanych miejscach przekopu. Zapytał również o budowę chodników przy drogach
wojewódzkich?
Wójt gminy – odpowiedział, że na budowę chodnika w Tułkowicach została już przekazana
dotacja. Na chodnik w Kożuchowie nie otrzymali środków. Czyni starania o przyznanie
środków w drugiej turze. Myśli, że w okresie wakacyjnym będzie realizowany chodnik.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Radny Ryszard Strzępek opuścił salę obrad.
Przystąpiono do punktu 8
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z XXIX sesji był wyłożony do wglądu, po
czym otworzył dyskusję w sprawie protokołu.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XXIX/29/2017 z dnia 27 marca 2017 r.
Przystąpiono do punktu 9
Sprawy różne.
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Radny Zenon Tomaszewski – zwrócił się z prośbą o pomoc w rozwiazaniu problemu
z budynkiem gospodarczym w Niewodnej zagrażającym zawaleniem własności mieszkanek
z Pstrągówki, oraz problemu z widocznością na skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą
powiatową.
Radny Kazimierz Pęczar – przypomniał członkom komisji rewizyjnej o posiedzeniu w dniu
4 maja br. o godz. 9.00.
Radny Eugeniusz Świstak – w kwestii chodnika w Markuszowej stwierdził, że zapada się
środkiem tworząc rynnę. Zwrócił się o interwencję w Powiatowym Zarządzie Dróg.
Przewodniczący rady – przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń
majątkowych za 2016 r. w terminie do 30 kwietnia.
Sołtys Małgorzata Ciołkosz – zapytała czy droga powyżej domu ludowego w Jaszczurowej
będzie wyremontowana przed obchodami Dnia Matki?
Wójt gminy – odpowiedział, że będą się starali.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 10
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 XXX sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dziok
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