O.0002.12.2017
Protokół Nr XXXIX/39/2017
z XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 5 grudnia 2017 r.
XXXIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 11.30 do godz. 12.30
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wiśniowej. W sesji uczestniczyli:
- 14 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (radna Zofia Cierpiał
nieobecna)
- 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 – Ryszard Strzępek
Przewodniczący rady otworzył obrady XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa
zwołanej na wniosek Wójta Gminy Wiśniowa. Następnie na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał. Przywitał zebranych i otworzył
dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad.
Wójt gminy – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie
zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2017 r.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad
dodatkowego punktu. W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” rada gminy przyjęła wniosek.
Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Gminę
Wiśniowa projektu współfinansowanego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00IP.01-18-016/17 RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i
kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, pn. "Razem
Rośniemy - utworzenie nowego oddziału w Przedszkolu Samorządowym w
Wiśniowej" nr wniosku: WND-RPPK.09.01.00-18-0011/17
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Frysztak na
realizację zadania publicznego w ramach projektu pn.: "Wojewódzki Fundusz
Kolejowy"
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Miasta
Jasło na realizację zadania publicznego w ramach projektu pn.: "Wojewódzki Fundusz
Kolejowy"
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Strzyżów na
realizację zadania publicznego w ramach projektu pn.: "Wojewódzki Fundusz
Kolejowy"
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Miastem Rzeszów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Dokumentacja
chodnika w Szufnarowej)
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Dokumentacja
chodnika w Wiśniowej)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” rada gminy przyjęła porządek XXXIX sesji Rady
Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji przez Gminę Wiśniowa
projektu współfinansowanego w ramach konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 RPO
WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, pn. "Razem Rośniemy - utworzenie nowego
oddziału w Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej" nr wniosku: WND-RPPK.09.01.0018-0011/17.
Wójt gminy – uchwała dotyczy projektu złożonego w ramach RPO polegającego na
utworzeniu nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu w Wiśniowej. Uchwała jest
ostatnią czynnością formalną przed podpisaniem umowy. Wiadomo, że wniosek został
pozytywnie oceniony i jest na liście rankingowej do dofinansowania. Zaletą projektu jest to,
że część kwoty zostanie przekazana na drobne remonty w szkole podstawowej w celu
adaptacji funkcjonalnej wydzielonego piętra.
Skarbnik gminy – umowa nie jest jeszcze podpisana więc nie mogą dokonać zmian w
budżecie gminy wprowadzających odpowiednie kwoty. Ponadto projekt budżetu i wpf
przyszłoroczny zostaną zmienione w tym zakresie.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – Komisja pracowała nad projektem uchwały. Nie było przeciwnych uwag.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i podał pod głosowanie projekt uchwały. W
głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada
Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXIX/256/2017 w sprawie zatwierdzenia
i przyjęcia do realizacji przez Gminę Wiśniowa projektu współfinansowanego w ramach
konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-016/17 RPO WP na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój
edukacji przedszkolnej, pn. "Razem Rośniemy - utworzenie nowego oddziału w
Przedszkolu Samorządowym w Wiśniowej" nr wniosku: WND-RPPK.09.01.00-180011/17. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Frysztak na realizację
zadania publicznego w ramach projektu pn.: "Wojewódzki Fundusz Kolejowy"
Wójt gminy – w obecnym roku gmina Wiśniowa realizowała zadanie z funduszu kolejowego
tj. budowa parkingu przy stacji kolejowej w Wiśniowej i Kalembinie. W następnym roku
zadania będą realizowały gminy: Frysztak, Strzyżów i Miasto Jasło. Dotacja będzie
przekazana w 2018 r. i jest uchwałą okołobudżetową konieczną dla poprawności budżetu.
Zgłosił autopoprawkę: wykreślenie w §1 słowa „po”.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
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Przewodniczący rady zamknął dyskusję i podał pod głosowanie projekt uchwały wraz z
autopoprawką. W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXIX/257/2017 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Frysztak na realizację zadania publicznego w
ramach projektu pn.: "Wojewódzki Fundusz Kolejowy". Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Miasta Jasło na
realizację zadania publicznego w ramach projektu pn.: "Wojewódzki Fundusz Kolejowy".
Wójt gminy – analogicznie do poprzedniej uchwały projekt dotyczy funduszu kolejowego.
Dotacja udzielana jest dla miasta Jasła. Zgłosił autopoprawkę: wykreślenie w §1 słowa „po”.
Zwrócił się o podjęcie uchwały.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i podał pod głosowanie projekt uchwały wraz z
autopoprawką. W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXIX/258/2017 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Miasta Jasło na realizację zadania
publicznego w ramach projektu pn.: "Wojewódzki Fundusz Kolejowy".
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Strzyżów na
realizację zadania publicznego w ramach projektu pn.: "Wojewódzki Fundusz Kolejowy".
Wójt gminy – projekt dotyczy funduszu kolejowego. Dotacja udzielana jest dla gminy
Strzyżów. Zgłosił autopoprawkę: wykreślenie w §1 słowa „po”. Zwrócił się o podjęcie
uchwały.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i podał pod głosowanie projekt uchwały wraz z
autopoprawką. W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXIX/259/2017 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Strzyżów na realizację zadania publicznego
w ramach projektu pn.: "Wojewódzki Fundusz Kolejowy".
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem
Rzeszów.
Wójt gminy – porozumienie z gminą miastem Rzeszów dotyczy prowadzenia izby
wytrzeźwień. Na realizację zadania gmina przekaże dotację w wysokości 1740 zł. Jednakże
umowa tak jest sporządzona, że jeżeli zostanie wykorzystana ta kwota w trakcie roku należy
zwiększyć pulę przekazanych środków.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – Komisja pracowała nad projektem uchwały. Nie było przeciwnych uwag.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i podał pod głosowanie projekt uchwały. W
głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada
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Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXIX/260/2017 w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Wójt gminy – uchwała dotyczy przyszłorocznego budżetu. Pomoc finansowa zostanie
udzielona na realizację zadania publicznego tj. budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej
nr 988 w miejscowości Kożuchów i Kalembina. Kwota dotacji udzielonej przez gminę
wynosi 120 tys. zł co stanowi 40% całości zadania. Liczy, że gmina otrzyma dofinansowanie
ze strony województwa. Ostatecznie zasięg zadania będzie ustalony po rozstrzygnięciu
przetargu. Zwrócił się o podjęcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – Komisja analizowała projekt uchwały. W takcie dyskusji stwierdzono, że jest to
droga inwestycja w porównaniu z innymi odcinkami budowy chodnika jednakże ostatecznie
nie było głosów przeciwnych.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i podał pod głosowanie projekt uchwały. W
głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada
Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXIX/261/2017 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Dokumentacja chodnika w Szufnarowej)
Wójt gminy – uchwała dotyczy projektowania chodnika w Szufnarowej. Chciałby w
przyszłym roku rozpocząć projektowanie z myślą o jego realizacji w przyszłości. Droga 986
również jest przewidziana do remontu ma nadzieję, że projektowany chodnik będzie
uwzględniony przy przebudowie i będzie to mniej kosztownie dla gminy niż w obecnym
stanie finansowania 40% do 60%. W budżecie przyszłorocznym zabezpieczona jest kwota
50.000 zł na ten cel.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – Komisja analizowała projekt uchwały. Nie było głosów przeciwnych.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i podał pod głosowanie projekt uchwały. W
głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada
Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXIX/262/2017 w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (Dokumentacja chodnika w Wiśniowej)
Wójt gminy – podobnie jak poprzedniej uchwale planują w przyszłorocznym budżecie
przeznaczyć 35.000 zł na zaprojektowanie chodnika w Wiśniowej w kierunku Cieszyny.
Zwrócił się o podjęcie uchwały.
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Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – Komisja analizowała projekt uchwały. Nie było głosów przeciwnych.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i podał pod głosowanie projekt uchwały. W
głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada
Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXIX/263/2017 w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania
publicznego. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła propozycje zmian w budżecie:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy: 66.483,00
a) Dział 758 – 75801 § 2920 – Rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.
66.483,00
z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych
w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także
przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela.
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
66.483,00
a) Dział 801 – 80101 § 4010 – Oświata i wychowanie – Szkoły Podstawowe
30.000,00
W tym:
- Sz. P. Różanka
15.000,00
- Sz. P. Szufnarowa 15.000,00
Oraz
80110§ 4010 – Gimnazjum (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiśniowej) 36.483,00
3) Dokonuje się zmian pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej
a) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy - 103.000,00
Dział 600 – 60016 § 4270 – Transport i łączność – bieżące remonty dróg - 5.000,00
Dział 710 – 71004 § 4300 – Plany zagospodarowania przestrzennego
- 10.000,00
Dział 750 – 75023 § 4010, 4110, 4120 - Administracja Publiczna
- 64.000,00
(płace i pochodne ZUS)
Dział 758 – 75818 § 4810 – Różne rozliczenia – odsetki od kredytów
- 12.000,00
Dział 854 – 85415 § 3240 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 12.000,00
– stypendia dla uczniów (wkład własny)
b) Zwiększa plan wydatków budżetu gminy
103.000,00
Dział 700 – 70005 § 4210, 4260 – Gospodarka mieszkaniowa
18.000,00
- wydatki rzeczowe i energia obiekty Komunalne
Dział 754 – 75412 § 4210 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
– Ochotnicze Straże Pożarne – wydatki rzeczowe 7.000,00
Dział 801 – 80101 § 4010 - Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe 62.000,00
(wynagrodzenia dofinansowanie do – odpraw emerytalnych)
Dział 900 – 90095 § 4210 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
– wydatki rzeczowe – pozostała działalność, energia
8.000,00
– oraz budowa przepustu przy parkingu w Oparówce.
5.000,00
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Dział 926 – 92601 § 4210, 4260 – Kultura Fizyczna – wydatki rzeczowe,
energia 3.000,00
Zwróciła się o podjęcie zmian w budżecie.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – Komisja pracowała nad zmianami w budżecie na 2017 r. Po przedstawionej silnej
argumentacji komisja wypracowała pozytywną opinię do projektu uchwały.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że argumenty nie przekonały go. Szukają oszczędności
wszędzie. Budżet oświaty początkiem roku był przeszacowany ponieważ ścięli więcej niż
obecnie dokładają, natomiast niektóre jednostki pomimo cięć wypracowały nadwyżkę jak np.
w urzędzie gminy. Jeżeli radni uchwalili budżet z podwyżkami 5% od stycznia, a pracownicy
otrzymali od lipca to należało to dać pracownikom na nagrody lub premie ponieważ za tych
pracowników co byli na chorobowym lub macierzyńskim ktoś wykonuje pracę. Uważa, że te
środki powinny zostać w urzędzie gminy, a brakujące środki do szkolnictwa powinny być
zabezpieczone z innych źródeł nawet dodatkowego kredytu.
Skarbnik gminy – stwierdziła, że ustawa o finansach publicznych mówi, że wydatki bieżące
powinny się mieścić w dochodach bieżących. W przyszłym roku między dochodami, a
wydatkami jest 802 tys. różnicy. Nie jest to duża różnica bo wydatki bieżące wzrastają z
związku z eksploatacją nowych obiektów, energią, inflacją, wynagrodzeniami. W oświacie
otrzymała informację o 5% podwyżkach dla oświaty przez 3 lata, na które środków w stu
procentach nie otrzymają. W szkołach wzrosła ilość etatów w związku z ośmioklasowymi
szkołami na co nie mają wpływu, a środki muszą znaleźć. Stwierdziła, że urząd w
wynagradzaniu w nagrodach nie był pokrzywdzony. Oszczędność na funduszu prac wynika z
pobytu pracowników na urlopach macierzyńskich, chorobowych oraz zastępstwach tych
pracowników częściowo przez stażystów z urzędu pracy.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że gdyby pracownicy dostali podwyżki od stycznia, a
nie lipca to nie byłoby tej nadwyżki. Zastanawia go gdzie obecnie szukaliby środków na
oświatę? Stwierdził, że gdyby podwyżki były od listopada to zaoszczędziliby wtedy 100 tys.
zł.
Wójt gminy – w jego ocenie to, że starają się oszczędnie gospodarować funduszem jest
pozytywne. Atmosferę w urzędzie ocenia dobrze. Nikt nie skarży się, że skrajnie mało zarabia
i szuka gdzie indziej pracy. Współpraca układa się dobrze. Prowadzenie polityki kadrowopłacowej jest trudnym zadaniem, ale nie wszystkie decyzje podejmuje sam tylko w
uzgodnieniu ze skarbnik i sekretarzem. Sprawy finansowe dotyczące wysokości podwyżek
głównie spoczywają na jego osobie. Nie sądzi aby te pieniądze spowodowały, że pracownicy
za mało zarabiają i powinni coś znacznie poprawiać. Natomiast w tej sytuacji nie unikną
pewnych wydatków w oświacie ponieważ trudno jest zaprojektować w styczniu wydatki,
które będą aktualne przez kolejne dwanaście miesięcy.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do procedury głosowania.
Przewodniczy rady zapytał przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i MandatowoRegulaminowej czy wypowiedź radnego Stanisława Rokosza należy traktować jako wniosek
czy uwagę.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – stwierdził, że radny Rokosz nie wniósł wniosku tylko swoje przemyślenia i
odczucia w kwestii tej jednej zmiany budżetowej.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym 12
głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących” Rada Gminy
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Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXIX/264/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2017 r. Uchwała w załączeniu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Strzępek
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