O.0002.3.2018
Protokół Nr XLIII/43/2018
z XLIII sesji Rady Gminy Wiśniowa, która odbyła się
w dniu 26 marca 2018 r.
XLIII sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 15.00 do godz. 18.00
w sali konferencyjnej w Szkole Podstawowej w Wiśniowej. W sesji uczestniczyli:
- 14 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (nieobecna radna Wanda
Gąsior)
- sołtysi sołectw gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- zaproszeni goście: Starosta Powiatu Strzyżowskiego, Radni Powiatu Strzyżowskiego, po
Komendanta Powiatowego PSP w Strzyżowie, dyrektorzy powiatowych jednostek
organizacyjnych, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, kierownicy w Urzędzie
Gminy w Wiśniowej – 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 XLIII sesji Rady Gminy Wiśniowa. Następnie na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał.
Przywitał zebranych. Otworzył dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad jednocześnie
informując, że wpłynął wniosek od wójta gminy o poszerzenie porządku obrad o punkt:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na
lata 2018-2034.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek. W głosowaniu jawnym 14 głosami
„za” rada gminy przyjęła wniosek.
Porządek obrad:
1. Obraz Gminy Wiśniowa w Strategii Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 20172025.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Wiśniowa na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wiśniowa na lata 2018-2034
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Sprawy różne.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek XLIII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Obraz Gminy Wiśniowa w Strategii Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017-2025.
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W związku z przyjęciem Strategii Rozwoju Powiatu Strzyżowskiego na lata 2017-2025 przez
Radę Powiatu Strzyżowskiego Starosta przedstawił dokument w zakresie potencjału
rozwojowego powiatu strzyżowskiego, zasobów środowiskowych i kulturowych gminy
Wiśniowa i powiatu Strzyżowskiego, stanu finansowego gmin powiatu, zaplecza
edukacyjnego. Szczególną uwagę zwrócił na kluczowe projekty strategii rozwoju oraz na
wizję rozwoju gminy Wiśniowa w nowej strategii.
W dyskusji nt. strategii udział wzięli:
Wójt gminy – cieszy się, że wyobrażenia o gminie są spójne na wszystkich szczeblach.
Dobrze, że zostały zauważone tereny do wykorzystania, i które powinny w najbliższej
przyszłości posłużyć rozwojowi gospodarczemu. Samorząd gminny pracuje już nad tym od
pewnego czasu zmieniając plany zagospodarowania miejscowego jednakże grunty są dość
dobrej klasy, jakości i oprócz problemów z opracowaniem dokumentów strategicznych będzie
problem z odrolnieniem. Ma nadzieję, że uda się w trzecim kwartale bieżącego roku uchwalić
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przynajmniej dla części terenów.
Ważna dla gminy jest przebudowa dróg wojewódzkich. Ma nadzieję, że w latach następnych
będzie przebudowany odcinek drogi 988 przebiegający przez gminę Wiśniowa jak również
droga 986, która dla gminy jest istotna ponieważ zmierza w kierunku autostrady. Cieszą się z
powstania Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej jak również kolejnych rewitalizacji w
Zespole Parkowo-Dworskim i Folwarcznym ponieważ na historii tego miejsca mogą budować
jakość ponadlokalną, o czym również pamiętają w gminnej strategii. Gdyby udało się do 2025
r. zrewitalizować odwiert geotermalny uważa, że zarówno rozwój gospodarczy i kulturalnoturystyczny mógłby nabrać tempa. Podziękował za wszystkie inwestycje powiatowe na
terenie gminy oraz pomoc w staraniach o geotermię.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał o brak informacji w strategii dotyczącej budowy zbiornika
retencyjnego w Wiśniowej. Zwrócił się o odpowiedź jaki zakres modernizacji dróg
powiatowych jest ujęty w strategii w latach 2017-2025 w kontekście remontu drogi
powiatowej w Tułkowicach.
Przewodniczący rady – podziękował za wykonany remont jednocześnie pytając o remont
dalszego odcinka drogi powiatowej w Różance.
Radny Kazimierz Jakobsze – zapytał o krajowy fundusz drogowy i podział środków z
funduszu?
Starosta Powiatu Strzyżowskiego – odpowiedział, że w natłoku zadań czasami zapominają o
podstawowych. Nie ma wiedzy nt. zbiornika retencyjnego w Wiśniowej natomiast w
pierwszym dokumencie strategicznym tj. Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Podkarpackiego powstałym w 2000 r. zapisano budowę zbiorników jako
zadanie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Trudno powiedzieć czy te
plany zostały podjęte. Z ówcześnie posiadanej wiedzy zbiornik retencyjny w Wiśniowej w
tym dokumencie był ujęty podobnie jak w gminie Frysztak. W tej chwili obowiązki przejęło
nowopowstałe przedsiębiorstwo Wody Polskie. W strategii powiatowej budowa zbiornika
retencyjnego nie jest ujęta jako priorytet jednakże jeżeli będą takie postulaty mieszkańców to
zostanie wpisana do dokumentu. W kwestii drogi powiatowej w Tułkowicach to była to jedna
z pierwszych dróg zrealizowanych po przejęciu dróg przez powiaty. Na utrzymanie
przejezdności są zabezpieczane środki bieżące, natomiast jeżeli chodzi o Różankę od 1998 r.
nie inwestowali w tą drogę. Polegają na programach zewnętrznych i w miarę możliwości,
dostępności kolejno zadania realizują. Plan jest taki aby do 2025 r. wszystkie te drogi zostały
odnowione. Krajowy Fundusz Krajowy według wiedzy dotyczy tylko dróg krajowych więc
tutaj nie mogą się starać o środki. Natomiast powiat i gminy do 15 kwietnia mogą składać
wnioski do nowego programu wspierającego modernizację dróg lokalnych, który jest
dostosowany do potrzeb przy możliwości nawet 80% dofinansowania.
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Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady ogłosił 15 minutowa przerwę.
Przystąpiono do punktu
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła propozycje zmian w budżecie gminy na 2018 r.:
1. Zmniejsza się plan subwencji ogólnej - 5.502 zł,
korekta dochodów podatkowych odnośnie skutków ulg
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy.
a) Dział 600 Transport i Łączność
350.000,00
Rozdział 60078 § 6050 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
(wkład własny budżetu gminy na wykonanie zabezpieczenia
usuwisk w miejscowości Kozłówek oraz Różanka wraz
z odbudową dróg gminnych)
350.000,00
b) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
34.498,00
Rozdział 70005 § 4260 zakup energii-obiekty komunalne
34.498,00
c) Dział 750 Administracja Publiczna
32.180,26
Rozdział 75022 § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
10.000,00
(zakup systemu do głosowania).
Rozdział 75023 § 4270 Urząd Gminy Zakup usług remontowych 22.180,26
d) Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
10.580,76
Rozdział 90002 § 4300 Gospodarka odpadami zwiększenie planu 10.580,76
na zakup usług (po rozliczeniu z 2017 roku)
Ogółem zwiększenia planu wydatków:
432.761,02
Źródłem pokrycia zwiększonego planu wydatków są wolne środki z roku ubiegłego jako
środki pieniężne wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 217 ust.
2 pkt.6 Ustawy o Finansach Publicznych.
Kwota wolnych środków wynosi
432.761,02
Przewodniczy rady zwrócił się o przedstawienie opinii przez przewodniczącego Komisji
Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym
14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
przyjęła uchwałę Nr XLIII/274/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na
2018 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Wiśniowa na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Wójt gminy – poinformował, że zgodnie z ustawą mają obowiązek podjąć uchwałę
odkreślającą siedziby obwodowych komisji wyborczych. Obwody pokrywają się z dotychczas
obowiązującymi obwodami. W załączniku do uchwały w punkcie 13 zgłosił autopoprawkę
dotyczącą siedziby obwodowej komisji wyborczej w sołectwie Jazowa tj. zmiana szkoły
filialnej w Jazowej na Dom Ludowy w Jazowej, Jazowa 11, 38-124 Wiśniowa.
Przewodniczy rady zwrócił się o przedstawienie opinii przez przewodniczącego Komisji
Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej.
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Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, także z autopoprawką o której
wójt wspominał.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał odnośnie Tułkowic gdzie obecnie swoją siedzibę ma
Stowarzyszenie „TAK Życiu”
Wójt gminy – odpowiedział, że uzgodniono, że na okres wyborów siedziba będzie
udostępniona.
Sekretarz gminy – wyjaśnił, że wybory odbywają się w lokalach, które są własnością gminy.
wyjątek w Kożuchowie gdzie siedziba jest w domu strażaka. Problemem jest tylko
zapewnienie odpowiedniej liczby lokali dla osób niepełnosprawnych. Obecnie są lokale w:
Różance, Niewodnej, Kalembinie, Markuszowej, Szufnarowej. Projekt został przedłożony do
konsultacji do Komisarza Wyborczego i został pozytywnie zaopiniowany.
Radna Zofia Cierpiał – zapytała czy do lokalu sołeckiego w Wiśniowej można przenieść
siedzibę obwodowej komisji ponieważ do lokalu jest wykonany podjazd dla
niepełnosprawnych.
Wójt gminy – odpowiedział, że zastanowią się jednakże nie będzie konieczności zmiany
adresu siedziby w uchwale ponieważ jest to w tym samym budynku.
Radny Eugeniusz Świstak – zgłosił propozycje przeniesienia lokalu wyborczego ze szkoły
podstawowej w Markuszowej do domu ludowego w Markuszowej, gdzie również jest podjazd
dla osób niepełnosprawnych, łącze internetowe jest w bibliotece.
Przewodniczący rady – zapytał co w sytuacji, gdy sala jest wynajętą na wesele i właśnie w ten
dzień będą zarządzone wybory?
Radny Kazimierz Jakobsze – zaproponował nie wprowadzać więcej zmian na dzień
dzisiejszy.
Sekretarz gminy – stwierdził, że w przypadku kiedy wybory odbywały się w szkołach
wówczas dyrektor zadbał o prawidłowe warunki do przeprowadzenia wyborów natomiast w
domach ludowych było różnie. Kolejnym problemem był brak telefonów i łączy w domach
ludowych co z kolei w szkołach było zapewnione.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym
14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
przyjęła uchwałę Nr XLIII/275/2018 w sprawie podziału gminy Wiśniowa na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na
lata 2018-2034
Skarbnik gminy – przedstawiła projekt uchwały oraz wskaźniki.
Przewodniczy rady zwrócił się o przedstawienie opinii przez przewodniczącego Komisji
Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym
14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
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przyjęła uchwałę Nr XLIII/276/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Wiśniowa na lata 2018-2034. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu
Przystąpiono do punktu 6
Sprawy różne.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał o wyjaśnienie pozycji zmian w budżecie dotyczących
zakupu systemu do głosowania?
Przewodniczący rady – wyjaśnił, że kiedy zabezpieczali środki w budżecie na zakup laptopów
zdania były podzielone, jednakże zmiana do ustawy o samorządzie gminnym obliguje
wszystkie samorządy do wprowadzenia od nowej kadencji głosowania imiennego oraz relacji
sesji na żywo. Zwrócił się do informatyka o przedstawienie opcji do wyboru.
Informatyk w Urzędzie Gminy w Wiśniowej Tomasz Ścibior – przedstawił dwa alternatywne
systemy głosowania możliwe do wykorzystania w pracy rady.
Przewodniczący rady – zapytał jaka droga będzie zgłaszana w Rządowym Programie na rzecz
Rozwoju Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej?
Wójt gminy – odpowiedział, że planują zgłosić drogę Markuszowa – Wysoka Szkoła
ponieważ musi to być droga gminna publiczna. Jeżeli będzie możliwość zgłoszenia więcej niż
jednej drogi to wówczas będą się zastanawiać nad wyborem kolejnej.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XLIII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Strzępek
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