O.0002.6.2017
Protokół Nr XXXIII/33/2017
z XXXIII sesji Rady Gminy Wiśniowa
w dniu 12 czerwca 2017 r.
XXXIII sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 14.05 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 XXXIII sesji Rady Gminy Wiśniowa. Na podstawie
listy obecności stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał.
Przywitał zebranych oraz przypomniał, że na sali znajduje się protokół z poprzedniej sesji.
Radni po zapoznaniu się z jego treścią mają prawo do nanoszenia uwag i sprostowań.
Następnie otworzył dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad:
Wójt gminy – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o dodatkowe uchwały:
1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Strzyżowskiemu na realizację zadania prowadzenie Powiatowego Centrum Kultury
i Turystyki z siedzibą w Wiśniowej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Strzyżowskiemu z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
na zadanie: „Zakup systemu pomiaru czasu dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Strzyżowie” .
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym w wydzielonym rachunku
dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.
Nikt więcej nie zabrał głosu. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony
przez wójta gminy. W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”
i 1 głosie „wstrzymującym” rada gminy przyjęła wniosek.
Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Wiśniowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Wiśniowa za 2016 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji
kultury - Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok 2016.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji
kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej za rok 2016.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Strzyżowskiemu na realizację zadania prowadzenie Powiatowego Centrum Kultury
i Turystyki z siedzibą w Wiśniowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Strzyżowskiemu z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
na zadanie „Zakup systemu pomiaru czasu dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Strzyżowie”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym w wydzielonym rachunku
dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.
9. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Sprawy różne.
12. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu jawnym
14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” rada gminy
przyjęła porządek XXXIII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiśniowa za
2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2016 rok.
Skarbnik gminy – odczytała pozytywną opinię wyrażoną w uchwale Nr IV/20/2017 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie wydania
opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Wiśniowa sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Wiśniowa za 2016 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pęczar – odczytał pozytywną opinię Komisji
Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2016 r. opracowaną na posiedzeniu w dniu 9 maja
2017 r.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednakże już
w trakcie roku 2016 komisja na bieżąco śledziła zmiany dokonywane uchwałami jak również
w ramach upoważnienia dokonywane zarządzeniami wójta. Komisja stwierdziła, że wszystkie
prowadzone działania były zgodne z ustawą o finansach publicznych. Budżet został
zrealizowany niemalże w 100% na zadania, które zostały zaplanowane, a w trakcie roku nie
zostały zmniejszone. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożone sprawozdania
z wykonania budżetu za 2016 r. Podziękował wójtowi, skarbnik za pracę włożoną
w realizację budżetu.
Przewodniczący rady otworzył dyskusje w przedmiotowym punkcie.
Radny Stanisław Rokosz – ponowił pytanie zadane podczas komisji budżetowej o wydatki
związane z budową chodnika w Tułkowicach. Zadanie zostało zaproponowane, przyjęte,
a następnie zniknęło.
Wójt gminy – wyjaśnił, że podjęli uchwały o przekazaniu dotacji na budowę chodników do
marszałka, ale otrzymali dofinansowanie do budowy chodnika tylko w Kożuchowie. Bez
dofinansowania ze strony województwa zadanie budowy chodnika w Tułkowicach nie mogło
wejść w życie. Podobnie jest w tym roku gdzie zostały zgłoszone do dofinansowania
i realizacji dwa odcinki chodnika. Uzyskali pozytywną odpowiedź do chodnika w
Tułkowicach natomiast odcinek w Kożuchowie na razie nie doczekał się realizacji.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał dlaczego o tym nie ma informacji w dziale Transport
i łączność.

2

Skarbnik gminy – odpowiedziała, że to zadanie nie było wprowadzone do budżetu.
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że budżet musi się zgadzać co do grosza. Jako
przewodniczący komisji budżetu i finansów zwrócił się do radnego Rokosza z prośbą
o wskazanie numeru i daty podjęcia dokumentu, którym zatwierdza się do realizacji
przedmiotowe zadanie.
Radny Stanisław Rokosz – nie wie w jakim dokumencie zostało zapisane jednakże pamięta,
że wójt proponował 35 m chodnika, które miało być robione.
Radny Eugeniusz Świstak – odwołał się do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zarzucając
wójtowi, że nie jest on realizowany zgodnie z założeniem w 100%. Zmieniają się lata
realizacji oraz sumy wydatków na zadania. Przykładowo droga k. Śliwy w Kozłówku.
Wójt gminy – stwierdził, że wieloletni plan inwestycyjny przyjęty na początku kadencji nie
ma bezpośredniego odniesienia do budżetu. Jest to wytyczenie kierunków, wskazanie
ważnych zadań do realizacji na kadencję. Już przyjmując plan wiedzieli, że jest bardzo
ambitny i trudny finansowo do realizacji. Zadania, które realizują mieszczą się w planie.
Dokument nie jest obligatoryjny i nie obliguje ich do przenoszenia zapisów do budżetu,
jednakże on sugeruje się dokumentem.
Radny Bogusław Furtek – stwierdził, że mieszkańcy czytają brednie w Internecie i na radnych
i sołtysach „wieszają baty”. Podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy na pewno zapytają
o drogę na Berdechów, która miała być robiona w tym roku. Co wtedy im wójt odpowie?
Wójt gminy – stwierdził, że w Internecie nie wypisują „brednie” tylko publikują uchwały
podjęte przez radę gminy. Zwrócił się do radnych i sołtysów aby tłumaczyli mieszkańcom
intencje wieloletniego planu inwestycyjnego. Jeżeli nie ma pieniędzy, nie ma możliwości
wzięcia kredytu, to jak wójt ma zrobić drogę? Takich dróg jak Berdechów jest jeszcze wiele
i wszyscy mieszkańcy czekają na inwestycje, których nie realizują bo nie są w stanie
wszystkich ważnych spraw załatwić w jednym czasie z uwagi na ograniczenia budżetowe.
Radny Stanisław Rokosz – uważa, że zmiany, które dokonują w takcie roku są na niekorzyść,
ponieważ niektóre zadania są preferowane, a niektóre pomniejszane, pojawiają się nowe
zadania. Zapytał wójta czy jest przygotowane zestawienie, o które zwracał się na poprzedniej
sesji w punkcie interpelacje?
Wójt gminy – odpowiedział, że nie jest przygotowane.
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że oceniają wykonanie budżetu za 2016 r. Zamiast nad
realizacją budżetu zaczęli dyskutować nad wieloletnim planem inwestycyjnym. Budżet został
w styczniu ubiegłego roku przyjęty niemalże jednogłośnie następnie dokonywali zmian
uchwałami, upoważnili wójta do dokonywania zamian zarządzeniami. Dzisiaj powinni
dyskutować czy ten budżet wójt zrealizował czy też nie. W tym momencie szukają zaczepki
w innych uchwałach nie przedstawiając konkretów nie realizacji budżetu w 2016 r.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że jeżeli zadał pytanie o sprawozdanie to dotyczy to
roku 2016 r. chodnik został przypisany do tego budżetu, który został wykonany.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał, w którym momencie rada gminy przydzieliła środki na
budowę chodnika, żeby zadanie mogło się znaleźć w sprawozdaniu?
Skarbnik gminy – stwierdziła, że nie było takiego zadania w ewidencji księgowej. Dyskusje
były prowadzone ale nie było przydzielonych środków ze względu na decyzję marszałka.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że w tym przypadku sprawozdanie nie dotyczyło
chodnika tylko chodziło mu o sprawozdanie z wykonania budżetu w rozbiciu na poszczególne
wioski. On już nie mówi o chodniku w Tułkowicach.
Radny Ryszard Strzępek – zwrócił się do przewodniczącego rady stwierdzając, że nie widzi
związku wypowiedzi radnego Rokosz z dyskusją w tym punkcie. Radny złożył interpelacje do
wójta. Jeżeli wójt nie odpowiedział na interpelacje, a termin minął to mogą o tym dyskutować
w punkcie interpelacje zapytania i wolne wnioski, a nie teraz.
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Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że on nie kwestionuje terminu tylko zapytał czy zostało
opracowane sprawozdanie. Dla spojrzenia jego oraz dla mieszkańców chciałby widzieć ile
pieniędzy było przeznaczonych na Tułkowice, na Różankę i inne miejscowości
w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Chce zobaczyć czy niektóre wioski nie są przesadnie
oszczędzane w wydatkowaniu, a niektóre niepotrzebnie nadmuchiwane środkami na zadania,
które można przenieść za rok, dwa na następną kadencję.
Radny Kazimierz Jakobsze – stwierdził, że jeżeli mają plan inwestycyjny to jest to tylko plan.
Jeżeli przyjmują budżet to przyjmują konkretne zadania do realizacji. Mówią o sprawozdaniu
za rok 2016. Przepychanki są bezprzedmiotowe, dyskusja jest bezowocna. Odnosząc się do
zestawienia, które wójt ma przygotować stwierdził, że jest ono pracochłonne i nie zrobi się go
z dnia na dzień. Myśli, że przewodniczący komisji gospodarczej jest w stanie sam sobie
policzyć takie zestawienie. W kwestii większej lub mniejszej ilości zadań do realizacji
w poszczególnych miejscowościach stwierdził, że jest demokracja, większość dokonuje
ustaleń.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że zestawienie potrafi zrobić ale jego przywilejem jest
możliwość zgłoszenia interpelacji z prośbą o przygotowanie dokumentu przez wójta. Ponadto
nie chce być posądzony, że zostało nieprawidłowo zrobione. Następnie zgłosił wniosek
formalny o zamknięcie dyskusji.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w sprawie zgłoszonego wniosku.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący zamknął dyskusje i poddał pod głosowanie wniosek. W głosowaniu jawnym
10 głosami „za” 1 głosie „przeciw’ i 3 głosach „wstrzymujących” Rada gminy przyjęła
wniosek.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym
13 głosów „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę
Nr XXXIII/223/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Wiśniowa za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa
za 2016 rok. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pęczar – odczytał uchwałę Komisji
Rewizyjnej z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi
Gminy Wiśniowa za 2016 rok
Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Jakobsze – odczytał pozytywną opinię o wniosku
wyrażoną w uchwale Nr IV/17/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie z dnia 25 maja 2017r.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
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 2 głosach
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXIII/224/2017 w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016
rok. Uchwała w załączeniu.
Wójt gminy – podziękował za udzielone absolutorium.
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Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok 2016
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej
Kazimierz Jakobsze – stwierdził, że komisja po rozpatrzeniu sprawozdania przedłożonego
przez Ośrodek Kultury pozytywnie zaopiniowała dokument.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
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 XXXIII/225/2017 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok
2016. Dwóch radnych nie brało udziału w głosowaniu. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej za rok 2016
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej
Kazimierz Jakobsze – stwierdził, że komisja rozpatrzyła sprawozdania przedłożone przez
Gminną Bibliotekę Publiczną i pozytywnie zaopiniowała dokument.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXIII/226/2017 w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w
Wiśniowej za rok 2016. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na
realizację zadania prowadzenie Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą w
Wiśniowej.
Wójt gminy – zaproponował pomoc w formie dotacji dla instytucji Powiatowe Centrum
Kultury i Turystyki, które działa na terenie gminy Wiśniowa. Dotacja jest przekazana na
prowadzenie bieżącej działalności instytucji i realizację zadań statutowych.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Radny Eugeniusz Świstak – stwierdził, że na własne zadania, które są pilne nie mają
pieniędzy, a wspomagają inne samorządy.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 13 głosów „za” 2 głosy „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących” Rada
Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXIII/227/2017 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na realizacje zadania prowadzenie Powiatowego
Centrum Kultury i Turystyki z siedzibą w Wiśniowej. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na zadanie „Zakup
systemu pomiaru czasu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie”
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Wójt gminy – poinformował, że uchwała dotyczy przekazania dotacji na zakup systemu
elektronicznego wraz z osprzętem do pomiaru czasu podczas zawodów strażackich.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Zbigniew Miga sołtys Kożuchowa – jako pełniący funkcję w zarządzie oddziału gminnego
OSP podziękował za zgłoszoną inicjatywę. Na podstawie własnych obserwacji stwierdził, że
jest to zakup niezbędny ponieważ w wielu jednostkach były negatywne opinie co do
przeprowadzania zawodów. Często podejrzewano kogoś o stronniczość, dochodziło do
nieporozumień, a wyniki na zawodach są coraz lepsze i różnią się dziesiątymi częściami
sekundy więc nie jest możliwy pomiar ręczny.
Radny Ryszard Strzępek – poparł propozycję dofinansowania jednakże zaproponował aby
zapewnić sobie możliwość wypożyczenia sprzętu również na potrzeby zawodów szkolnych.
Radny Stanisław Rokosz – popiera zakup systemu pomiaru czasu jednakże zwrócił uwagę
również na kwestię oceny i punkty karne podczas zawodów strażackich, które czasami są
przyznawane w sytuacjach niejednoznacznych.
Zbigniew Miga sołtys Kożuchowa – stwierdził, że na przełomie roku 2016/2017 za zgodą
komendanta powiatowego przeprowadzili rozległe szkolenie dla sędziów ponieważ
regulaminy nie przewidują wideo rejestracji natomiast punkty karne zawsze były kością
niezgody. Z terenu gminy przeszkolonych jest 16 strażaków jednakże błędy sędziowskie
zdarzają się wszędzie nawet podczas mistrzostw świata w piłce nożnej.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosów „za” 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXIII/228/2017 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu z zakresu bezpieczeństwa publicznego i
ochrony przeciwpożarowej na zadanie „Zakup systemu pomiaru czasu dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie”. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
3.099,20
Dział 801 Oświata i wychowanie – dotacja celowa na realizację projektu w ramach RPO
„wspólnie do sukcesu” realizowanego przez gminę Wiśniowa w zakresie poprawy jakości
kształcenia zgodnie ze zmianą złożonego wniosku
(w szkołach Jaszczurowa i Różanka)
3.099,20
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
3.099,20
Dział 801 Oświata i wychowanie
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe z dotacji celowej (na realizacją projektu)
3.099,20
3) Dokonać zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji dochodów budżetowych
a)
Zmniejszyć plan dochodów
Dział 700 – 70005 § 0470 – wpływy z opłat użytkowanie wieczyste
- 2.000,00
Dział 801 – 80104 § 0690 – wpływy z różnych opłat oświata
- 25.000,00
b)
Zwiększyć plan dochodów
Dział
700
–
70005
§
0550
–
wpływy
z
opłat
użytkowanie
wieczyste nieruchomości
2.000,00
dział 801 – 80104 § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
25.000,00
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4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 900 – 90001 § 6059 – wydatki inwestycyjne budowa kanalizacji sanitarnej Wiśniowa,
Kożuchów, Niewodna i Tułkowice oraz przebudowa ujęcia wody pitnej i stacji uzdatniania
wody w Kozłówku - 125.000,00
5) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
Dział 600 – 60016 § 6050 – Transport i łączność przebudowa drogi
gminnej Jaszczurowa – Rzeki
70.000,00
dział 600 – 60016 § 6050 – budowa miejsc postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP
Kalembina wraz z dojazdami w ramach projektu
„Wojewódzki Fundusz Kolejowy” 30.000,00
dział 754 – 75410 § 6170 – Komendy Wojewódzkie Straży Pożarnej (wpłaty jednostek
państwowych funduszy celowych) na zakup urządzenia do pomiaru prędkości na zawodach
strażackich 3.000,00
dział 900 – 90015 § 6050 – Gospodarka komunalna Oświetlenie ulic (wykonanie audytu
oświetleniowego do projektu RPO poprawa efektywności energetycznej oświetlenia
ulicznego w Gminie Wiśniowa.
12.000,00
dział 921 – 92195 § 2710 – Kultura Fizyczna i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – dotacja
celowa z tytułu pomocy finansowej dla
samorządu
powiatu
strzyżowskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie Powiatowego Centrum Kultury
i Turystyki z siedzibą w Wiśniowej ”
10.000,00
Ogółem:
125.000,00
6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
a) Dział 926 92601 - § 6059 - wydatki inwestycyjne
- 10.500,00
§ 6069 – wydatki na zakupy inwestycyjne - 1.000,00
Ogółem
- 11.500,00
7) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
b) Dział 926 – 92601 § 6050 - wydatki inwestycyjne
+ 10.500,00
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne + 1.000,00
Ogółem
+ 11.500,00
Zmiana dotyczy cyfry czwartej (z 9 na 0) pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
(środki własne budżetu gminy do Projektu Podkarpacki Program Odnowy wsi na lata 20172020 – uatrakcyjnienie bazy sportowo – rekreacyjnej wsi Szufnarowa poprzez doposażenia
boiska sportowego w mini plac zabaw.
Wójt gminy – odnośnie zmian w budżecie poinformował, że dobiega końca sprawa przejęcia
gruntów od kolei pod inwestycję w ramach funduszu kolejowego. Odnośnie inwestycji drogi
w Jaszczurowej wyjaśnił, że droga Jaszczurowa - Dzilik przebiegająca przez gminę
Wielopole będzie modernizowana przez gminę Wielopole w zamian gmina Wiśniowa
zmodernizuje drogę Jaszczurowa–Rzeki biegnącą w kierunku Brzezin.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Zbigniew Miga sołtys Kożuchowa – zapytał jak się ma fundusz kolejowy do szerszej strategii,
którą też kolej przedstawiała. Środki z funduszu planowane są na inwestycje w Kalembinie a
jak wiadomo, ten przystanek jest mało uczęszczany. Czy inwestycja ma sens? Jego zdaniem
lepszą inwestycją byłby przystanek w Markuszowej, z którego korzystaliby mieszkańcy
Markuszowej, Kożuchowa i Tułkowic.
Wójt gminy – odpowiedział, że przystanek w Markuszowej jest projektowany w ramach
oszczędności z modernizacji linii kolejowej. Przystanek w Kalembinie nadal będzie
funkcjonował, natomiast fundusz kolejowy ma na celu doposażenie obecnych przystanków
kolejowych aby umożliwić mieszkańcom parkowanie, dojazd do dworców. W ramach
funduszu kolejowego gminie Wiśniowa będzie wykonany parking w Wiśniowej i Kalembinie
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tylko wcześniej musiały być przejęte grunty. W tym zakresie będzie 22 czerwca br. podpisany
w Krakowie kontrakt.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał jeżeli przejmą grunty to czy będą realizowane parkingi
w tym roku? Ponadto zapytał czy środki zabezpieczone na zadanie budowa kanalizacji
sanitarnej muszą być pomniejszane? Obawia się, że za niedługo nie zostanie już nic?
Wójt gminy – odpowiedział, że jeżeli otrzymają dofinansowanie do zadania to wówczas
zostaną zwiększone środki na zadanie. Parkingi będą wykonane jeszcze w tym roku.
Małgorzata Ciołkosz sołtys Jaszczurowej – ucieszyła ją wiadomość, że sprawa zostanie
zakończona ponieważ rozmowy z gminą Wielopole trwają jeszcze od poprzedniej kadencji.
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że na poprzedniej sesji kiedy dzielili środki radny
Rokosz proponował aby nie tworzyć zadania budowa kanalizacji i wodociągu ponieważ ma w
pamięci kiedy w całości środki zostały wykorzystane na inne cele. Myślał, że wójt poszedł
tym tokiem myślenia radnego Rokosz i podzielił środki, a obecnie radny Rokosz broni
podziału środków na zadaniu. Następnie zapytał skarbnik jak obecnie przedstawia się
realizacja budżetu, czy jest zagrożona jego kasowa realizacja ponieważ odnosi wrażenie, że
nieco szybciej wydatkują budżet niż w ubiegłym roku?
Skarbnik gminy – odpowiedziała, że na chwilę obecną mają problemy z kasowym
wykonaniem budżetu ponieważ wydatki wyprzedzają dochody. Przykładowo fakturę za
zrealizowany projekt ITC należy zapłacić w całości natomiast dotacja z Unii Europejskiej
będzie rozliczona w ciągu trzech miesięcy i dopiero po zatwierdzeniu rozliczenia otrzymają
środki. Zaciągany jest więc planowany kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosów „za” 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXIII/229/2017 w sprawie zmian w
budżecie gminy Wiśniowa na 2017 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie finansowym w wydzielonym rachunku
dochodów samorządowych oświatowych jednostek budżetowych.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany:
1) Zmniejsza się plan dochodów rachunku dochodów własnych
Dział 801 – 80104 § 0690 – wpływy z różnych opłat
- 115.000,00
2) Zwiększa się plan dochodów rachunku dochodów własnych
Dział 801 – 80104 § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
115.000,00
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosów „za” 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXIII/230/2017 w sprawie zmian w zmian w
planie finansowym w wydzielonym rachunku dochodów samorządowych oświatowych
jednostek budżetowych. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 9
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy przedstawił informację o pracy między sesjami:
- odebrano trzy drogi remontowane w ramach PROW
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- w ramach bieżącego utrzymania dróg koszą rowy, wycinają zakrzaczenia koło dróg, wożą
kruszywo na drogi;
- dokończono układanie korytek ściekowych w Jazowej;
- zakończono roboty budowalne związane z przebudową gazu na drodze Tułkowice Góra;
- wykonano remont dojazdu do domu ludowego w Jaszczurowej;
- wykonano roboty remontowe na drodze Jaszczurowa Sośnice.
W sprawie przedstawionej informacji nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 10
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z XXXII/32/2017 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 XXXII/32/2017 z dnia 29 maja 2017 r.
Przystąpiono do punktu 11
Sprawy różne.
Wójt gminy – w nawiązaniu do imprezy „Podaruj siebie” podziękował za rozpropagowanie
dawstwa szpiku kostnego. Poinformował, że podczas pikniku zarejestrowano 85 chętnych
dawców. Szczególnie podziękował radnym z Wiśniowej, którzy finansowo wsparli piknik z
rezerwy wójta oraz Zofii Cierpiał, która była motorem napędowym tych działań.
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że na poprzedniej sesji zobowiązał się do
przedstawienia wpływów podatkowych z poszczególnych wiosek po czym odczytał
zestawienie. Stwierdził, że wszyscy wpłacają do budżetu bardzo małe kwoty.
Radny Eugeniusz Świstak – zapytał czy w zestawieniu uwzględnione zostały dochody z
wynajmu ośrodka zdrowia, z apteki.
Radny Ryszard Strzępek – odpowiedział, że dochody z wynajmu podawał na ostatniej sesji.
Radny Stanisław Rokosz – zwrócił się o wykoszenie trawy koło budynku szkoły w
Tułkowicach, przyklejenie płytek przy wejściu do szkoły.
Przystąpiono do punktu 12
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Nikt więcej nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XXXIII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dziok

9

