O.0002.5.2017
Protokół Nr XXXII/32/2017
z XXXII sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 29 maja 2017 r.
XXXII sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 14.00 do godz. 16.20
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,
Protokołowała: inspektor UG – Anna Pilut
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy – Łukasz Dziok
Przewodniczący rady otworzył obrady XXXII sesji Rady Gminy Wiśniowa. Następnie na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał.
Przywitał zebranych w tym przedstawicieli jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazowej,
którzy przekazali radnym i sołtysom zaproszenia na obchody „70-lecia OSP Jazowa”.
Przewodniczący Rady przypomniał, że na sali znajdują się protokoły z poprzednich sesji.
Radni po zapoznaniu się z ich treścią mają prawo do nanoszenia uwag i sprostowań.
Następnie otworzył dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad:
Wójt gminy – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o dodatkową uchwałę: Podjęcie
uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 20172032
Nikt więcej nie zabrał głosu. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony
przez wójta gminy. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” brak głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” rada gminy przyjęła wniosek.
Porządek obrad:
1. Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej w gminie Wiśniowa.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Podkarpackiemu
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy
Wiśniowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wiśniowa na lata 2017-2032
6. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
7. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
8. Sprawy różne.
9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu jawnym
15 głosami „za” rada gminy przyjęła porządek XXXII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej w gminie Wiśniowa.
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Przewodniczący rady – stwierdził, że jak corocznie została przedłożona radzie gminy do
zapoznania ocena zasobów pomocy społecznej w gminie Wiśniowa. Zainteresowani mogą
zapoznać się z treścią dokumentu. Dokument jest dostępny na stoliku kancelaryjnym.
Otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał przewodniczącego rady jak ocenia dokument
Przewodniczący rady – odpowiedział że dobrze dodał, że Komisja Społeczno-Socjalna
pracowała nad dokumentem.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu
Wójt gminy – poinformował, że sprawa dotyczy projektu, który ma być realizowany przez
urząd marszałkowski z okolicznymi samorządami. Projekt dotyczy kolei aglomeracyjnej.
Zwrócono się do gminy o dofinansowanie przewozów regionalnych w obrębie kolei
aglomeracyjnej na odcinku Rzeszów-Strzyżów. Projekt został omówiony w komisjach.
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 szczegółowo zapoznała się z projektem. Komisja negatywnie
zaopiniowała projekt uchwały ze względu na to, że nie chcą nadwyrężać budżetu gminy
w latach 2021-2025 bo i tak jest napięty. Ponadto projekt nie dotyczy gminy Wiśniowa,
a także nie jest to konkurencyjne dla przewoźników już działających na trasie Wiśniowa –
Rzeszów, którym nie udzielają dofinansowania. Wspomniał również o funduszu kolejowym
do którego przystąpili, a okazał się pracochłonny, kosztowny, nieefektywny i niezgodny
z ustawą o finansach publicznych.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz –
stwierdził, że opinia komisji jest negatywna ponieważ projekt nie dotyczy bezpośrednio
gminy Wiśniowa. Po względem ekonomicznym dla mieszkańców jest on nieopłacalny ze
względu na konieczność przesiadki w Strzyżowie podróżując do Rzeszowa.
Przewodniczący rady otworzył dyskusje.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 0 głosów „za”, 15 głosów „przeciw”, 0 „wstrzymujących” Rada
Gminy Wiśniowa nie przyjęła uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Województwu Podkarpackiemu.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Wójt Gminy Wiśniowa
może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
Wójt gminy – stwierdził, że przedmiotowa uchwała jest powiązana z poprzednią uchwałą
i dotyczy umożliwienia zaciągnięcia zobowiązania na kolejne lata. W sytuacji nie podjęcia
poprzedniej uchwały jest ona bezprzedmiotowa.
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego komisji budżetowej o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– uchwała pochodna poprzedniej uchwały. Jest bezprzedmiotowa w związku z tym złożył
wniosek formalny o nie poddawanie uchwały pod głosowanie.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję. Nikt nie zabrał głosu. Zamknął dyskusję i podał pod
głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez radnego Strzępek. W głosowaniu jawnym 15
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głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
przyjęła wniosek.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy
Dział 801 Oświata i Wychowanie -915.165,13
Rozdział 80104 Przedszkola
§ 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE
(rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu Budowa Przedszkola
w Wiśniowej)-915.165,13
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 600 Transport i Łączność
80.000,00
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
§ 6059 zmniejszenie planu dofinansowania przebudowy dróg gminnych
w ramach projektu PROW ze środków budżetu gminy z uwagi na
oszczędności przetargowe w tym:
- droga Tułkowice Góra
-12.000,00
- droga Markuszowa Sklep -21.000,00
- droga Kożuchów Szkoła
-7.000,00
- droga Niewodna Las
-40.000,00
Dział 801 Oświata i Wychowanie
-1.576.531,63
Rozdział 80104 Przedszkola
§ 6057 wydatki inwestycyjne budowa Przedszkola (środki UE) -915.165,13
§ 6059 wydatki inwestycyjne budowa Przedszkola (środki budżetu gminy) -661.366,50
Ogółem:
1.656.531,63
3) Zwiększa się deficyt budżetu gminy o kwotę: 563.003,94
4) Źródłem pokrycia deficytu budżetu Gminy ustala się wolne środki
z roku ubiegłego w wysokości: 563.003,94
5) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 600 – Transport i łączność
441.500,00
Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne 381.500,00
W tym;
§ 4270 – usługi remontowe (bieżące utrzymanie dróg gminnych) 20.000,00
§ 4300 – usługi pozostałe (bieżące naprawy i usługi
transportowe dróg gminnych)
20.000,00
§ 4300 – usługi pozostałe ( opłaty za wyłączenia z produkcji rolnej)
12.000,00
§ 4270 – remont drogi wewnętrznej Jaszczurowa – Sośnice
15.000,00
§ 4270 – wykonanie robót ziemnych z częściowym utwardzeniem
- droga wewnętrzna Niewodna (koło Tokarskiego)
15.000,00
§ 4270 – prace ziemne – droga wewnętrzna Oparówka
(w okolicy Domu Ludowego)
5.000,00
§ 6050 – wydatki na inwestycje (przebudowy i modernizację
dróg gminnych)
w tym:
- modernizacja drogi gminnej wewnętrznej w Kalembinie (dz. 30/1)
15.000,00
koło Sołtysa
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Kozłówek (koło Konickiego) 90.000,00
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- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Markuszowa 50.000,00
(koło Niedziela, Pastuszak)
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Pstrągówka
42.000,00
(za Domem Ludowym)
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Różanka
25.000,00
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Szufnarowa (koło Ząbika)
37.000,00
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Szufnarowa (koło Szkoły)
16.500,00
- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wiśniowa – Balice
(koło Długosza)
19.000,00
Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60.000,00
§ 6050 - (opracowanie dokumentacji na osuwiska przy drogach Różanka, Tułkowice)
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
90.000,00
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
90.000,00
§ 4210 – zakupy materiałów i wyposażenia (Domy Ludowe)
15.000,00
§ 4300 – usługi pozostałe (remonty bieżące utrzymanie Domy Ludowe) 15.000,00
§ 4300 – usługi pozostałe (opłaty za wyłączenia z produkcji rolnej)
15.000,00
§ 4270 – usługi remontowe (remont budynku byłej Szkoły w Kożuchowie)
15.000,00
§ 6050 – wydatki na inwestycje ( modernizacja Domu Lud, Markuszowa)
30.000,00
Dział 754 – Ochotnicze straże Pożarne
20.000,00
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
§ 6050 – wydatki inwestycyjne – ocieplenie elewacji boksu strażackiego
w remizie OSP Tułkowice
10.000,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne – modernizacja remizy strażackiej
w Wiśniowej (dofinansowanie do KSRG) 10.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie 100.000,00
Rozdział 80104 – Przedszkola
100.000,00
§ 6050 – modernizacja budynku Sz. P. Wiśniowa wraz infrastrukturą
(plac zabaw) w celu przystosowania obiektu dla Przedszkola Samorz.
100.000,00
Dział 852 – Pomoc Społeczna
35.430,00
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (opłata za pobyt w DPS) 35.430,00
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
541.440,44
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa
§ 4300 – usługi pozostałe – wywóz osadu) 20.000,00
§ 6059 – wydatki inwestycyjne – środki budżetu gminy do projektu PROW
Budowa kanalizacji sanitarnej Wiśniowa, Kożuchów, Niewodna
i Tułkowice oraz przebudowa ujęcia wody pitnej i stacji
uzdatniania wody w Kozłówku
301.940,44
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 10.000,00
§ 4300 – usługi pozostałe (utrzymanie, transport) 10.000,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
§ 6060 – zakup kosiarki do traktora komunalnego 3.500,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów
§ 6050 – wydatki na inwestycje – budowa oświetleń ulicznych
- budowa oświetlenia ulicznego Wiśniowa SKR – UG
90.000,00
- budowa oświetlenia ulicznego Wiśniowa – Lecznica
51.000,00
- budowa oświetlenia ulicznego Jazowa
65.000,00
Dział 921 – Kultura oraz Ochrona Dziedzictwa Narodowego
72.000,00
Rozdział 92195 – Pozostała działalność
42.000,00
§ 2360 – dotacja z budżetu j.s.t. udzielana w trybie art. 221 ustawy
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o finansach publicznych na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz uchwały
Nr XIII/82/15 Rady Gminy Wiśniowa w sprawie przyjęcia rocznego
programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi 42.000,00
w tym na:
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 26.000,00
(integracja społeczna i wspieranie inicjatyw lokalnych)
- działalność w zakresie kultury i sztuki wspieranie inicjatyw kulturalnych
9.000,00
(plenery malarskie)
- organizacja koncertów
4.000,00
- wsparcie projektu szkoleniowego dla młodzieży 3.000,00
Rozdział 92120 – Ochrona Zabytków i opieka na zabytkami
30.000,00
§ 2720 - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych
i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w tym dla:
- Parafii Rzymsko-Katolickiej Niewodna (dokończenie renowacji ołtarza
głównego i polichromii ściennej w Kościele w Niewodnej)
10.000,00
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Wysokiej Strzyżowskiej (Oparówka)
na wykonanie ławek w Kościele dojazdowym w Oparówce 10.000,00
- Parafii Rzymsko-Katolickiej we Dobrzechowie – na termomodernizacją
Kościoła dojazdowego w Kozłówku
10.000,00
Dział 926 – Kultura Fizyczna i sport
4.000,00
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
§ 2820 – dotacja celowa na dofinansowanie działalności klubów sportowych
(klub szachowy) 4.000,00
Ogółem:
1.304.370,44
Dodatkowo skarbnik przedstawiła autopoprawkę:
1)
Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
a) Dział 900 rozdział 90001 § 6059 wydatki inwestycyjne
projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej Wiśniowa, Kożuchów
Niewodna i Tułkowice oraz przebudowa ujęcia wody
pitnej i stacji uzdatniania wody w Kozłówku"
-15.000,00
b) Dział 700 rozdział 70005 § 6050 wydatki inwestycyjne
modernizacja Domu Ludowego Markuszowa
-10.000,00
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
a) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 wydatki inwestycyjne
modernizacja drogi Tułkowice koło sołtysa
15.000,00
b) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 wydatki inwestycyjne
modernizacja drogi Markuszowa Szkoła
10.000,00
3) Zmienia się nazwę zadania
Dział 600 rozdział 60078 § 6050 opracowanie dokumentacji
na osuwiska przy drogach Różanka, Tułkowice na nazwę: Dział 600 rozdział 60078 § 6050
opracowanie dokumentacji na osuwiska przy drogach Różanka, Kozłówek
Przewodniczący rady – zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– Komisja po zapoznaniu się z projektem zmian w budżecie zaopiniowała go pozytywnie.
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Komisja nie stwierdziła niezgodności z ustawą o finansach publicznych. Uchwała nie ma
negatywnego wpływu na wieloletnią prognozę finansową.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – opinia
komisji jest pozytywna jednakże dwie osoby się wstrzymały podczas głosowania.
W większości propozycje zmian mają sens.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Stanisław Rokosz – zgłosił wniosek o zmniejszenie wydatków w dziale 600 na
przebudowę drogi gminnej w Kozłówku kwota 45.000 zł. Kwotę tą przeznaczyć na adaptacje
pomieszczeń pod żłobek w szkole podstawowej w Wiśniowej. Następnie zlikwidować
wydatki zapisane w dziale 900 i kwotę przeznaczyć na zmniejszenie deficytu budżetowego.
Uzasadniając wniosek stwierdził, że w trakcie pracy komisji uzyskał informacje od wójta, że
planowana do remontu droga w Kozłówku ma długość ok 350 m. Uważa, że proponowana
przez niego kwota będzie wystarczająca na wykonanie nawierzchni do ostatnich zabudowań.
Odnośnie żłobka stwierdził, że w niedługim czasie będą wolne klasy w szkole podstawowej
w Wiśniowej. Na dzień dzisiejszy nie mają żłobka więc zasadna jest organizacja żłobka.
Odnośnie wydatków w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska stwierdził, że na dzień
dzisiejszy projekt nie został oceniony więc te wydatki nie są potrzebne w budżecie.
W momencie kiedy otrzymają środki mogą zabezpieczyć tą kwotę w budżecie.
Wójt gminy – zwrócił się o odrzucenie wniosku ponieważ wniosek dotyczył kwoty na remont
drogi w Kozłówku, która została zbudżetowana przez pracownika. Odnośnie żłobka chciałby
zorganizować żłobek w oparciu o środki zewnętrzne. Końcem roku jest planowany nabór do
zmienianego programu Maluch+, robią rozeznanie czy mają chętnych do żłobka. W kwestii
zmniejszenia deficytu poprzez nie wpisywanie kwoty w zadanie inwestycyjne zwrócił się
z prośbą aby nie zaburzać opracowanego projektu wieloletniej prognozy finansowej. Jest
szansa, że zabezpieczone środki będą potrzebne końcem roku.
Radny Stanisław Rokosz – gwoli wyjaśnienia stwierdził, że mówiąc o długości odcinaka
drogi bazował na informacji wójta podczas posiedzenia komisji. Następnie stwierdził, że
zapis wydatku inwestycyjnego na projekt inwestycyjny „Budowa kanalizacji sanitarnej
Wiśniowa, Kożuchów Niewodna i Tułkowice oraz przebudowa ujęcia wody pitnej i stacji
uzdatniania wody w Kozłówku" jest nieprawidłowy ponieważ w projekcie nie są zaznaczone
kwoty na poszczególne inwestycje i powinno być to również uwzględnione w
proponowanych zmianach w budżecie gminy. Następnie zwrócił się o przeprowadzenie
głosowania imiennego w trybie art. 67 pkt. 1 Statutu Gminy Wiśniowa.
Radny Ryszard Strzępek – w kwestii żłobka stwierdził, że społeczeństwo musi mieć
świadomość, że żłobek nie będzie funkcjonować za przysłowiową złotówkę. Natomiast
koszty żłobka przy trzyosobowej obsłudze, dla rodziców będzie taniej jak wynajem niańki,
ale dla samorządu będą to znaczne koszty. Odnośnie wydatków w gospodarce komunalnej
stwierdził, że z szacunku do pracy skarbnik, która opracowała wpf nie powinni tego robić.
Ponadto środki zostały zapisane zgodnie z ustawą o finansach publicznych i zapis nie zagraża
wykorzystaniu na inny cel. Te pieniądze związane są projektem ze środkami zewnętrznymi.
Mogą być wykorzystane na inny cel tylko pod jednym warunkiem tj., że rada gminy zagłosuje
i zmieni ich przeznaczenie. Odnośnie wydatków na remont drogi w Kozłówku stwierdził, że
komisja finansowa nie rozstrzyga czy dane zadanie jest potrzebne czy też nie, ale skoro
pracownik opracował kosztorys to widocznie taka jest konieczność. Przychylił się do
głosowania imiennego.
Przewodniczący rady ogłosił 5 minutową przerwę
Po przerwie przewodniczący rady wznowił obrady.
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Radny Stanisław Rokosz – dopowiedział, że proponuje przeznaczenie środków na adaptację
sal lekcyjnych w szkole, a nie na projekt nowego budynku, ponieważ po likwidacji
gimnazjum zmniejszy się liczba uczniów o jeden rocznik i będą wolne sale lekcyjne, do
których zostaną przeniesieni uczniowie z podstawówki.
Radna Wanda Gąsior – stwierdziła, że wśród mieszkańców nadal utrzymuje się informacja, że
będzie przedszkole i żłobek. Nikt nie odwoływał informacji o utworzeniu żłobka.
Radny Kazimierz Jakobsze – odnosząc się do żłobka stwierdził, że nikt z zebranych na sali
nie powiedział, że żłobek nie będzie utworzony. Wójt nadmienił, że chce skorzystać ze
środków pomocowych z programu MALUCH+ i przygotowuje się do wniosku na to zadanie.
Osobiście jest za utworzeniem żłobka ponieważ jest on nieodzowny jak również utworzenie
domu opieki społecznej dla osób starszych. Zwrócił się obecnie aby nie zaburzać ustalonych
zmian i poczekać na napisanie wniosku i realizację zadania. Następnie odniósł się do wniosku
który dotyczy drogi w Kozłówku stwierdzając, że radny Rokosz mówił o nie właściwej
drodze. Na proponowanej drodze do remontu był z pracownikiem podczas pomiaru
i faktyczna długość odcinka do remontu wynosi 373 mb długości, szerokość 3 m. Po
obliczeniach pracownik stwierdził, że jest to kwota, która ma być do ostatniego zabudowania.
Zwróci się o przyjęcie tej kwoty oraz zaufanie pomiarom pracownika.
Radna Zofia Cierpiał – w kwestii tartanu na placu zabaw w Wiśniowej zwróciła się aby nie
przypisywać inwestycję tylko Wiśniowej bo z placu korzystają dzieci z całej gminy. Komisja
Społeczno-Socjalna popiera inwestycje i widzi potrzebę położenia nawierzchni z tartanu na
placu zabaw koło szkoły podstawowej w Różance.
Radny Eugeniusz Świstak – odnośnie podziału środków stwierdził, że wycena remontu domu
ludowego wyniosła 50.000 zł, natomiast w autopoprawce jest propozycja zmniejszenia
wydatków o 10.000 zł i przeznaczenia tej kwoty na remont drogi Markuszowa Szkoła.
Zarzucił, że budują drogi „wczoraj przejęte na własność” natomiast w planie na remont domu
ludowego w Markuszowej było planowane 170.000 zł, a zostało 30.000 zł które jest kwotą
niewystarczającą. Zaproponował, aby te środki przesunąć na inne zadanie to może „poratuje
innych”. W Markuszowej są jeszcze drogi w złym stanie gdzie tylko ciągnikiem albo wozem
konnym da się przejechać. Wobec tego uważa, że jeżeli te pieniądze się dzieli to uważa, że
powinni realizować plany zamierzenia, które wspólnie ustalili. Jego zdaniem największe
wpływu do budżetu spływają z wsi Markuszowa tj. ośrodka zdrowia, domu ludowego,
podatków, z przekazania majątku kółka rolniczego, sprzedaży poczty. Powinno się
analizować ile wpływa, a ile się wydaje w poszczególnych miejscowościach. Jest
zbulwersowany tym, że się daje i odbiera.
Radny Kazimierz Pęczar – zwrócił się do radnego Świstaka, że nie tylko on czegoś nie
otrzymał na sesji co miał obiecane, więc szkoda robić wywody. On w swoim okręgu
wyborczym do tej pory nie miał ani jednej większej inwestycji. Teraz będzie inwestycja na
granicy okręgu jego oraz radnego Strzępka.
Radny Ryszard Strzępek – przedstawił wysokość wpływów z wynajmu poszczególnych
domów ludowych stwierdzając, że wszystkie razem przynoszą wpływy do budżetu niewiele
ponad 10.000 zł. Wszystkie domy ludowe są deficytowe. Zgadza się, że trzeba je utrzymywać
ale zysku nie zrobią ani na Markuszowej ani na żadnym innym domu ludowym. Na następną
sesję przygotuje wydatki oraz wpływy z podatków i zobaczą jak się one kształtują we
wszystkich miejscowościach. Wszystkie argumenty są fajne ale gdy nie ma się dokumentów
pokazujących stan rzeczywisty.
Radny Eugeniusz Świstak – stwierdził, że nie po to był budowany dom ludowy żeby
przynosił zyski. Jeżeli mają proponować rozwój wsi, kultury to muszą zabezpieczyć środki na
remonty. Ponadto jest tam przedszkole, biblioteka jest to element kultury w Markuszowej.
Dom ludowy w Markuszowej przynosi największe dochody w porównaniu z pozostałymi
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domami. Wspominał, że w innych miejscowościach również inwestuje się w sceny plenerowe
być może kiedyś też będzie kolej na Markuszową.
Radny Stanisław Rokosz – zwrócił się z prośbą do radnego Strzępek, aby uwzględnił również
ile gmina zyskała nie dotując domy ludowe w Tułkowicach i Kożuchowie, które są
własnością strażaków.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady przypomniał, że zgodnie z art. 67 na wniosek radnego przeprowadza się
głosowanie imienne, następnie przedstawił procedurę głosowania.
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem zgłoszonym przez radnego Rokosza.
Boruta Zofia „przeciw”
Cierpiał Zofia „przeciw”
Dziok Łukasz „przeciw”
Furtek Bogusław „wstrzymujący się”
Gąsior Wanda „przeciw”
Jakobsze Kazimierz „przeciw”
Kawa Janusz „przeciw”
Pęczar Kazimierz „przeciw”
Pietryka Włodzimierz „przeciw”
Rokosz Stanisław „za”
Rymarska-Wójtowicz Renata „wstrzymująca się”
Strzępek Ryszard „przeciw”
Świstak Eugeniusz „za”
Tomaszewski Zenon „przeciw”
Zięba Adam „wstrzymujący się”
Przewodniczący rady stwierdził odrzucenie wniosku. 2 głosy „za”, 10 „przeciw”
3 wstrzymujące”.
Następnie przystąpiono do głosowania nad zmianami w budżecie gminy wraz
z autopoprawkami. W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 2
głosach „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXII/221/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2017 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na
lata 2017-2032.
Skarbnik gminy – przedstawiła projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę finansową
uwzgledniającą dokonane w budżecie gminy Wiśniowa na 2017 r.
Przewodniczący rady – zwrócił się o przedstawienie opinii przez przewodniczącego Komisji
Budżetu, Finansów i Mandatowo-Regulaminowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja finansowa zapoznała się z prognoza pozytywnie ja opiniując. Prognoza została
wykonana prawidłowo, ponadto w przyszłym roku będzie możliwe będzie zaciągnięcie
kredytu wyższego aniżeli będą spłaty.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 11 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie
„wstrzymującym” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXII/222/2017 w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2017-2032. Uchwała
w załączeniu.
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Przystąpiono do punktu 6
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy przedstawił informację o pracy między sesjami:
- wykonano drobne remonty w domu ludowym w Jaszczurowej;
- zakończono dokumentację na remont budynku w Szufnarowej zakupionego od Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”;
- ogłoszony jest nabór do Lokalnej Grupy Działania „LEADER” w Strzyżowie. Przygotowują
wniosek na budowę wieży widokowej w Różance oraz wniosek z trasami rowerowymi
i nową trasą kajakową;
- wykonano remont w aptece w Wiśniowej przygotowują się do remontu ośrodka zdrowia
w Wiśniowej współfinansowanego przez lekarzy;
- zakupione zostały z funduszu sołeckiego meble w Kozłówku;
- wykonano drobny remont w domu ludowym w Jazowej;
- zakończono odbiory projektu związanego z ITC. Obecnie są na etapie rozliczania wniosku.
- zakończono prace remontowe na drogach współfinansowanych z PROW;
- trwają prace nad przystankiem kolejowym w Markuszowej, projekt jeszcze nie jest gotowy.
- otrzymali z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dotację na usuwanie azbestu
w gospodarstwach mieszkańców gminy;
- ponownie przystąpili do opracowania wniosku na geotermię. Zlecono opracowanie
koncepcji sieci ciepłowniczej dla Wiśniowej aby pokazać wskaźniki opłacalności. W czerwcu
będzie złożony poprawiony wniosek;
- odbył się konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśniowej, który
wygrała Beata Włodyka – obecna dyrektor. Powierzył dyrektor pełnienie funkcji w nowym
zespole od 1 września.
W sprawie przedstawionej informacji głos zabrali:
Radny Janusz Kawa – poruszył temat odgrzybiania pomieszczeń w domu ludowym
w Jaszczurowej.
Przystąpiono do punktu 7
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji
Przewodniczący rady przypomniał, że protokoły z XXX i XXXI sesji były wyłożone do
wglądu, po czym otworzył dyskusję w sprawie protokołów.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XXX/30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XXXI/31/2017 z dnia 8 maja 2017 r. Radny Kazimierz
Pęczar nieobecny.
Przystąpiono do punktu 8
Sprawy różne.
Przewodniczący rady – poinformował, że wpłynęły pisma do Rady Gminy Wiśniowa:
- od dwóch mieszkanek Niewodnej z prośbą o przyłączenie przysiółka Grabiny do
miejscowości Różanka. Pismo zostało skierowane do komisji gospodarczej.
- od Zarządu Kółka rolniczego w Kalembinie z prośbą o rozważenie zamiany działek 341/1
na działkę 342. Pismo zostało skierowane do komisji gospodarczej.
Wójt gminy – z okazji dnia samorządowca złożył życzenia oraz zaprosił do udziału
w wojewódzkich obchodach w dniu 2 czerwca br. Przypomniał również o imprezach
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w najbliższym czasie tj. : uroczystość dnia matki połączona z wręczeniem medali za
długoletnie pożycie małżeńskie w dniu 3 czerwca br. w Jaszczurowej oraz piknik zdrowia
„Podaruj siebie” promujący DKMS w dniu 11 czerwca br.
Radny Ryszard Strzępek – odnośnie amfiteatrów na terenie gminy Wiśniowa do których
nawiązał radny Świstak stwierdził, że pierwszym amfiteatrem w gminie był amfiteatr
w Markuszowej. W tej chwili jest tylko jedna miejscowość, która nie ma amfiteatru
tj. Niewodna. Odnośnie amfiteatru w Markuszowej już został zużyty i przeniesiony do
Szufnarowej. Na pewno zagłosuje za budową nowego amfiteatru w Markuszowej.
Radny Zenon Tomaszewski – odnosząc się do pisma z przysiółka Grabin stwierdził, że
mieszkańcy Niewodnej nie wiedzą o tym, że ci mieszkańcy chcą się odłączyć od Niewodnej.
Grabiny nigdy nie należały do parafii Niewodna ale tu chodzi o zmianę granic i kilka
hektarów ziemi, których wieś nie chce się pozbyć, a „jeśli brakuje im ludzi do okręgu to teraz
uchodźców nie brakuje to mogą sobie wziąć”. Nie wie co zaproponuje wójt, rada, komisja
gospodarcza ale zaproponował zwołać zebranie wiejskie mieszkańców bo on sam nie może
zadecydować. Każda wieś chciałaby się powiększyć, a nie pomniejszyć.
Następnie zaprosił na obchody 650-lecia wsi i parafii, które odbędą się 30 lipca br.
Nikt więcej nie zabrał głosu
Przystąpiono do punktu 9
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Radny Stanisław Rokosz – zapytał jak wygląda sytuacja ze zbiornikiem retencyjnym.
Następnie zwrócił się do wójta o sporządzenie zestawienia ile zostało wydatkowane środków
budżetowych w danej wiosce w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Wójt gminy – odpowiedział, że ubiegają się o decyzję środowiskową. Wydał postanowienie
o konieczności sporządzenia raportu środowiskowego co wynika z określonych przepisów.
Od tego postanowienia odwołali się państwo ……….. Przesłali dokumenty do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które przychyliło się do zażalenia. Na
postanowienie SKO zażaliła się pani ………. i sprawa została skierowana do sądu.
Podejrzewa, że na każda czynność będzie reakcja. Bez porozumienia ciężko będzie uzyskać
decyzję środowiskową. Zastanawia się czy nie wdrożyć procedury uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, ale to również jest związane z kolejnymi kosztami.
Wstępnie oszacowany koszt planu to ok 40 tys. zł
Radny Stanisław Rokosz – zapytał, czy sprawa parkingu w Tułkowicach jest już
u komornika?
Wójt gminy – odpowiedział, że komornik nie ma zleconej egzekucji. Jest taka możliwość
jednakże komornik może dopiero po trzech latach orzec przepadek mienia i zlicytować sprzęt.
Do tego czasu gmina musiałaby przejąć przyczepy i pełnić nad nimi nadzór. Dlatego nie ma
decyzji ostatecznej.
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że tylko polubowne jest możliwe zakończenie sprawy.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XXXII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dziok
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