O.0002.8.2017
Protokół Nr XXXV/35/2017
z XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa
w dniu 4 września 2017 r.
XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa została zwołana na wniosek Wójta Gminy
Wiśniowa. Trwała od godz. 19.00 do godz. 19.15 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w
Wiśniowej. W sesji uczestniczyli:
- 14 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (radny Eugeniusz Świstak
nieobecny)
- 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: Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Włodzimierz Pietryka
Wiceprzewodniczący rady otworzył obrady XXXV sesji Rady Gminy Wiśniowa. Na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał.
Przywitał zebranych. Następnie otworzył dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad:
Nikt nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Skarbnik gminy – odczytała proponowane zmiany w budżecie gminy na 2017 r.
1)
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
a) Dział 600 – 60017 § 6300 – drogi gminne wewnętrzne
(dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego FOGR)
47.000,00
b) dział 758 – 75814 § 2030, 6330 – różne rozliczenia finansowe
(dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego za rok ubiegły)
101.253,73
c) dział 900 – 90002 § 6030 – Gospodarka Odpadami – dotacja celowa
z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska
– usuwanie wyrobów zawierających azbest
9.201,76
d) dział 926 – 92601 § 6300 – Kultura Fizyczna i Sport – dotacja
z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi Szufnarowa
10.000,00
Ogółem zwiększenia planu dochodów:
167.455,49
2)
Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
a) Dział 900 – 90001 § 6050 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
– zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania budowa kanalizacji sanitarnej 161.944,44
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b) Dział 801 – 80101 § 6050 – Oświata i wychowanie
– zmniejszenie planu na budowę boiska piaskowego w Różance
z uwagi na przeniesienie go do działu 926 – Kultura Fizyczna
- 35.000,00
Ogółem zmniejszenia planu wydatków:
- 196.944,44
3)
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
a) Dział 600 – 60013 § 2710 – Transport i łączność - drogi publiczne wojewódzkie
(dotacja celowa dla samorządu województwa
na remont chodnika Wiśniowa koło stadionu sportowego LKS Wisłok) 12.000,00
dział 600 – 60017 § 6050 – drogi wewnętrzne – realizacja zadnia pn.
„budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach”
- Kozłówek dz. ewid. Nr 443
- Oparówka dz. ewid. Nr 1611/1, 1611/2, 1610/3 47.000,00
b) dział 700 – 70005 § 4210, 4270, 6050 – gospodarka mieszkaniowa
– uzupełnienie środków na zakupy, remonty
i inwestycje obiektów komunalnych
27.729,17
W tym: zadanie inwestycyjne – doprowadzenie instalacji gazowej do kuchni w budynku
wielofunkcyjnym w Wiśniowej
12.000,00
c) dział 754 – 75412 § 4210 – Ochotnicze Straże Pożarne
– uzupełnienie wydatków bieżących na zakupy w jednostkach OSP
10.000,00
d) Dział 900 – 90095 § 4010 – Gospodarka Odpadami – pozostała działalność
– uzupełnienie funduszu wynagrodzeń pracowników
zatrudnionych na prace publiczne 23.000,00
e) Dział 900 – 90002 § 6050 – Gospodarka odpadami – realizacja zadania
polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiśniowa
9.201,76
f) Dział 926 – 92601 § 6050 – Kultura Fizyczna i sport - realizacja zadania
„uatrakcyjnienie bazy sportowo- rekreacyjnej wsi Szufnarowa poprzez
doposażenie boiska sportowego w mini plac zabaw”
- środki z dotacji
10.000,00
- środki z budżetu gminy
1.110,00
g) Dział 926 – 92601 § 6050 – Kultura Fizyczna i sport – „Budowa syntetycznego
lodowiska i boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym
w Wiśniowej, ścianki wspinaczkowej przy Gimnazjum w Wiśniowej
oraz boiska do piłki plażowej przy Sz. P. w Różance”
- ze środków budżetu gminy uzupełnienie wkładu własnego do projektu 224.359,00
Ogółem zwiększenia planu wydatków:
364.399,93
4)
Zmiany obligatoryjne w planie dochodów i wydatków pomiędzy paragrafami
klasyfikacji budżetowej w związku z ustawową zmianą klasyfikacji budżetowej.
- zmniejsza się dz. 700- 70005 § 0870 – wpływy ze sprzedaży rzeczy ruchomych
250.000,00
- zwiększa się dz. 700 -70005 § 0770 – wpływy ze sprzedaży działek i obiektów + 250.000,00
- zmniejsza się dz. 801 – 80101 § 2007 dotacje celowe - 143.093,12
§ 2009 Projekt „wspólnie do sukcesu” - 25.251,34
- zwiększa się dz. 801 – 80101 § 2057
dotacje celowe + 143.093,12
§ 2059
Projekt „wspólnie do sukcesu” + 25.251,34
- zmniejsza się dz. 757 – 75707 § 8110 – odsetki od kredytów i pożyczek
- 37.000,00
- zwiększa się dz. 757 – 75707 § 8010 – prowizje bankowe związane z obsługą długu +
37.000,00
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Wiceprzewodniczący rady zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja szczegółowo zapoznała się z projektem uchwały opiniując go pozytywnie. Jest
zgodny z zasadami rachunkowości, księgowości. Zgodny jest z budżetem i nie zagraża
realizacji tego budżetu. Opinia jest jednomyślna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – komisja
obradowała i pozytywnie zaopiniowała projekt zmian. Jednakże komisja obradowała nad
kwotą niższą o 4.000 zł w dotacji z FOGR, więc komisja czeka na autopoprawkę wójta.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – opinia komisji jest pozytywna
pozyskane środki odciążą budżet gminy.
Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie
Wójt gminy – zgłosił autopoprawkę o zmniejszenie planu dochodów i planu wydatków
dotacji z FOGR o kwotę 4.000 zł. Odpowiednio pomniejszeniu podlegają sumy.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz autopoprawką. W
głosowaniu jawnym 14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXV/233/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2017 r. Uchwała w załączeniu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Pietryka
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