O.0002.4.2018
Protokół Nr XLIV/44/2018
z XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa, która odbyła się
w dniu 24 kwietnia 2018 r.
XLIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 18.00 do godz. 19.15
w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej. W sesji uczestniczyli:
- 14 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (nieobecna radna Zofia
Cierpiał)
- 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 XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek wójta gminy, który wpłynął w dniu 20
kwietnia br. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji do
podejmowania uchwał. Przywitał zebranych. Otworzył dyskusję nad proponowanym
porządkiem obrad.
Nikt nie zabrał głosu.
Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wiśniowa na lata 2018-2034.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/282/2018 Rady Gminy
Wiśniowa w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Wiśniowej z dnia 13
marca 2018 r.
6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
7. Sprawy różne.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek XLIV sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności:
- Zakończono zimowe utrzymanie dróg. Kost zimowego utrzymania dróg wyniósł ok 47 tys.
zł. Pozostało jeszcze zbieranie pojemników z części gminy.
- Trwa wywożenie kruszyw na drogi gminne – zwrócił się do sołtysów o zgłaszanie potrzeb w
tym zakresie szczególnie ze środków funduszu sołeckiego.
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- Zlecono wykonanie remontu pozimowych przełomów na drodze 112453R Niewodna
Szkotnik Szufnarowa Wytrząska, przyczółka na wjeździe na drogę Wiśniowa-Zawodzie, oraz
odcinaka drogi Wiśniowa naprzeciw szkoły.
- Złożono wniosek w ramach Rządowego Programu na rzecz rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Do programu zgłoszono
drogę gminną 112462R Markuszowa Wysoka Szkoła w km 0+000-0+400. Dofinansowanie
w ramach programu wynosi 85%
- Wykonano dostosowanie miejsc parkingowych koło Urzędu Gminy dla osób
niepełnosprawnych
- Nie rozstrzygnięto przetargu na usuwiska w Kozłówku i Różance – nie złożono ofert.
- Otrzymali promesę na drogę Pstrągówka Berdechów.
- Podpisano umowę na przebudowę dróg wewnętrznych w Markuszowej k P Dobka, dwa
odcinki, projekt chodnika Wiśniowa DW 988 w kierunku Cieszyny i DW 986 w Szufnarowej
Szkoła w kierunku cmentarza.
- otwarto oferty na przebudowę drogi Kozłówek DL –Jazowa
- nie otrzymali jeszcze środków na budowę chodnika Kożuchów – Kalembina, jednakże w
dniu dzisiejszym wniosek miał być pozytywnie zweryfikowany.
- otwarto oferty na budowę kanalizacji. Złożono cztery oferty. Najtańsza oferta jest o
1.600.000 zł wyższa w stosunku do zabezpieczonych środków. Będą się zastanawiać nad
rozwiązaniem.
- otwarto oferty w przetargu na Odnawialne Źródła Energi. Złożona została tylko jedna oferta
i nie była poprawnie złożona, w dodatku kwota również zabezpieczała środki zabezpieczone
w budżecie. Przetarg został unieważniony.
- otwarto oferty w przetargu na remont budynku żłobka. Złożona została tylko jedna oferta.
Termin wykonania prac do 30 maja br. Pozostałe prace związane z ogrodzeniem, parkingiem i
placem zabaw będą wykonane w terminie późniejszym.
- otrzymali z Urzędu Marszałkowskiego poprawki do projektu na wieżę widokową w
Różance i przystań kajakową w Markuszowej.
W sprawie przedstawionego sprawozdania głos zabrali:
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał czy przetarg na OZE został zmieniony?
Wójt gminy – odpowiedział, że tylko w takim zakresie w jaki pozwolili we wcześniejszych
zapytaniach. Liczą, że zgłosi się firma, której oferta miała błędy formalne.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał jakie prace są wykonywane przed Orlikiem
Wójt gminy – odpowiedział, że jest to kontynuacja ubiegłorocznych prac w zakresie
utworzenia boiska sportowego.
Przewodniczący rady – zapytał co w przypadku gdy oferty w przetargu na OZE będą dużo
wyższe niż zabezpieczone środki w budżecie? Czy będzie szansa na ściągniecie od
mieszkańców dodatkowych środków?
Wójt gminy – odpowiedział, że będą rozmawiać z mieszkańcami. Czy uda się uzyskać środki
to się okaże.
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał czy jest możliwość przeliczenia przetargu na nowo i
odrzucenia części osób lub wszystkich, których dobierali, aby wykorzystać środki unijne.
Wójt gminy – odpowiedział, że dobierali ludzi aby otrzymać dofinansowanie jeżeli tych ludzi
wykluczą będzie niezgodność ze wskaźnikami efektywności. Wyjaśnił, żeby dostać pieniądze
i znaleźć się na liście musieli osiągnąć wskaźnik efektywności kosztowej więc ci, którzy
pomagali w projektowaniu oszacowali ostrożnie koszty tych urządzeń i gdyby oszacowali po
kosztach jakich otrzymują ofert to nie byłoby problemu bo wniosek nie uzyskałby akceptacji.
Ci, którzy mają przeszacowane oferty i łatwiej byłoby je zrealizować nie otrzymali środków.
W projekcie jest zaangażowanych 700 gospodarstw. Wniosek jest trudny do realizacji. W
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najgorszej sytuacji są kotły i pompy ciepła, które są niedoszacowane. Odnoście fotowoltaiki i
solarów instalacje mieściły się w kosztach. Jeżeli oferta będzie na poziomie poprzedniej to są
to takie kwoty, że będzie rekomendował ludziom aby dopłacili. Jeżeli nie będzie zgody i duża
ilość osób się wycofa to wówczas nie będzie realizowany projekt. Po otwarciu ofert zostanie
zamieszczona informacja na stronie internetowej dla mieszkańców.
Sołtys Zbigniew Miga – zapytał, czy są przewidziane jakieś konsekwencje za nie realizację
projektu?
Wójt gminy – odpowiedział, że nie będzie konsekwencji ze strony urzędu marszałkowskiego,
oddadzą mieszkańcom pieniądze, środki zaangażowane z budżetu gminy przepadną.
Właściwie wszystkie gminy mają problem z realizacją projektów.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 2
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w sprawie protokołów nr XLII i XLIII.
Nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XLII/42/2018 z dnia 13 marca 2018 r.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XLIII/43/2018 z dnia 26 marca 2018 r.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na
lata 2018-2034
Skarbnik gminy – stwierdziła, że Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie
nadzorcze w stosunku do uchwały podjętej na poprzedniej sesji. Należy dokonać zmiany
polegającej na tym, że spłatę pożyczki z PROW zaciągniętej na realizację dróg w roku
poprzednim należy uwzględnić w bieżącej WPF w rubryce kwota długu. W związku z tym
zwiększa się plan dochodów budżetu gminy oraz zwiększa się plan rozchodów o kwotę
257.800 zł. Następnie omówiła wskaźniki na lata następne.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał czy zadanie było zapłacone, a pożyczka nie spłacona?
Skarbnik gminy – wyjaśniła, że planowali wydatki i pożyczkę, planowali spłatę pożyczki i
dochody od marszałka. Zapisali, że zaciągnięcie i spłata pożyczki odbędzie się w danym roku
jednakże nie wiedzieli, że pożyczka nie została spłacona przez marszałka do końca 2017 r.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
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 XLIV/287/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Wiśniowa na lata 2018-2034. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła propozycje zmian w budżecie na 2018 r.:
1)
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
a) Dział 600 – 60078 § 6330 – dotacja celowa z MSWiA
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

160.000,00
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b) Dział 600 - 60016 § 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane
z innych źródeł (środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na przebudowę 2 odcinków dróg /
nie otrzymanych w 2017 r.)
257.800,00
Ogółem:
417.800,00
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
a) Dział 600 – 60078 § 6050 wydatki inwestycyjne (przebudowa drogi Pstrągówka Berdechów)
160.000,00
3) Zwiększa się plan rozchodów budżetu gminy
a) spłata pożyczki PROW zaciągniętej w BGK na przebudowę 2 odcinków dróg
zrealizowanych w 2017 r. a nie spłaconych z uwagi na brak dofinansowania
ze środków UE
257.800,00
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 XLIV/288/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/282/2018 Rady Gminy Wiśniowa w
sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Wiśniowej z dnia 13 marca 2018 r.
Wójt gminy – poinformował, że zmiana dotyczy §5 mówiącego o publikacji uchwały w
Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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 XLIV/289/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/282/2018 Rady
Gminy Wiśniowa w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Wiśniowej z dnia 13
marca 2018 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 7
Sprawy różne.
Przewodniczący rady poinformował, że w dniu 29 maja br. z okazji dnia samorządowca
odbędzie się konferencja dla radnych i sołtysów. Zapisy u radnej Boruta.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał o informacje odnośnie druku protokołu szkód
wyrządzonych przez dziką zwierzynę.
Wójt gminy – odpowiedział, że jest to druk protokołu jest zgodny z rozporządzeniem.
Protokół wypełnia komisja.
Przewodniczący rady – przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych.
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – przekazał informację, że Minister Środowiska
zapowiedział nowelizację przepisów dotyczących szacowania szkód.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Wiśniowa.
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Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Strzępek
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