O.0002.8.2018
Protokół Nr XLVIII/48/2018
z XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa, która odbyła się
w dniu 3 sierpnia 2018 r.
XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 8.00 do godz. 8.45
w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej. W sesji uczestniczyli:
- 13 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (nieobecna radna Wanda
Gąsior, radny Ryszard Strzępek, radna Zofia Cierpiał przybyła z opóźnieniem)
- sołtysi sołectw gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- Wójt Gminy Wiśniowa – Marcin Kut
- Skarbnik Gminy Wiśniowa – Maria Przystaś,
Protokołowała: inspektor UG – Anna Pilut
Sesję prowadził: Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Zenon Tomaszewski
Wiceprzewodniczący rady otworzył obrady XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Wiśniowa. 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wiśniowa na lata 2018-2034.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu
Rewitalizacji Gminy Wiśniowa na lata 2017-2023.
4. Sprawy różne
W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek XLVIII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy:
1) Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej.
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność odnawialne źródła energii 4.632.519,05 zł
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów
klasyfikowanych w paragrafie 625. Projekt OZE (odnawialne Źródła Energii) Lider Gmina
Wiśniowa 1.970.770,15 zł
§6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach
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budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Projekt OZE (odnawialne Źródła Energii) Partner Gmina Frysztak 2.228.783,80 zł
§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,
związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł. (środki własne- ludności) do projektu OZE 432.965,10 zł
Zmniejszenia planu dochodów na 2018 rok dokonuje się w związku z wydłużeniem realizacji
projektu OZE na 2019r.
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność (Odnawialne źródła energii) 4.632.519,05 zł
§6057 Wydatki inwestycyjne Realizacja Projektu RPO (odnawialne źródła energii na
budynkach mieszkalnych w Gminie Wiśniowa realizowanego w Partnerstwie z Gminą
Frysztak 1.970.770,15 zł
§ 6059 Wydatki inwestycyjne wkład własny mieszkańców gminy do realizowanego
projektu 432.965,10 zł
§ 6257 Dotacje celowa na realizację PRO (odnawialne źródła energii projektu dla Gminy
Frysztak jako Partnera od lidera Gminy Wiśniowa) 2.228.783,80 zł
Ogółem :
4.632.519,05
Zmniejszenia planu wydatków na 2018 rok wynika z wydłużenia realizacji projektu OZE na
2019r.
Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusje w przedmiotowym punkcie.
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał co w przypadku jeżeli firma wykona instalacje ponad
plan?
Skarbnik gminy – odpowiedziała, że ponownie będzie uchwała rady zwiększenie środków na
rok 2018, a zmniejszenie na 2019 r.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLVIII/313/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2018 r. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na
lata 2018-2034.
Skarbnik gminy – poinformowała, że wpf uwzględnia zmiany w projekcie OZE jak również
wszystkie zmiany w budżecie gminy dokonane od ostatniej zmiany wpf. Następnie odczytała
projekt uchwały jednocześnie informując, że wskaźniki mieszczą się w normie.
Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusje w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLVIII/314/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2018-2034. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/218/2017 Rady Gminy Wiśniowa z
dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiśniowa
na lata 2017-2023.
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Wójt gminy – poinformował, że zmiana jest konieczna do złożenia wniosku w ramach
programu rewitalizacji. Program konsultowany był w urzędzie marszałkowskim, który
wskazał konieczne zmiany. Pierwotnie wniosek miał obejmować cztery elementy:
modernizacja stadionu, remont ośrodka kultury wraz z budową windy, termomodernizacja
budynków wielomieszkaniowych (bloki) oraz remont pałacu, jednakże zarzucono, że wniosek
jest niespójny z działaniami miękkimi, które proponowali i termomodernizacja nie wpisuje się
w argumenty przedstawione przez gminę. W tym zakresie jest główna zmiana. Próbują
znaleźć inne możliwości pozyskania środków dla spółdzielni. W ramach rewitalizacji
przygotowywany jest wniosek pod nazwą roboczą „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w
Wiśniowej poprzez nadanie nowych funkcji zabudowaniom Zespołu Dworskiego i
Folwarcznego, wzmocnienie funkcjonalności stadionu sportowego i budynku ośrodka
kultury”. W związku z powyższym zmiana Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy
Wiśniowa dotyczy zaproponowania nieco innych projektów związanych z działaniami
prospołecznymi tj. „Wzrost dostępności i jakości infrastruktury publicznej na terenie gminy
Wiśniowa w celu zapewnienia mieszkańcom wysokiej jakości życia”. Taki wniosek będzie
zawierał szereg różnych aktywizacyjnych form łącznie z edukacyjnymi i będzie składany do
programu RPO w działaniu 8.3. Kolejne działanie „Kompleksowe wsparcie rodzin w gminie
Wiśniowa” ze szczególnym nastawieniem na opiekę nad rodzinami w porozumieniu z
ośrodkiem pomocy społecznej. Wniosek w tym zakresie będzie składany do RPO w działaniu
8.4. Trzeci wniosek to „Aktywność mieszkańców gminy Wiśniowa szansą na lepszą
przyszłość” składany w działaniu 8.1. Te wszystkie wnioski miękkie łącza się z infrastrukturą,
która ma być odnowiona w działaniu 6.3 rewitalizacji. Wartość wniosku w części gminy
wynosi 2,5 mln. zł dotacji dodatkowo wkład własny w wysokości 15% inwestycji. Ma
nadzieję, że nawet jeżeli nie otrzymają dofinansowania w pierwszym rozdaniu to otrzymają z
dodatkowego rozdania. Najważniejsze aby znaleźć się na liście do dofinansowania.
Nikt nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLVIII/315/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXI/218/2017 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wiśniowa na lata 2017-2023. Uchwała w
załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Sprawy różne
Wójt gminy – podziękował radnym za przybycie na sesję.
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał kiedy będzie podpisana umowa na OZE
Wójt gminy – odpowiedział, że dopiero 24 sierpnia z różnych formalnych względów.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Zenon Tomaszewski
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