O.0002.9.2018
Protokół Nr XLIX/49/2018
z XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa, która odbyła się
w dniu 24 sierpnia 2018 r.
XLIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 15.45 do godz. 16.15
w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej. W sesji uczestniczyli:
- 12 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (nieobecna radna Zofia
Cierpiał, radny Ryszard Strzępek, radny Łukasz Dziok)
- 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 XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Wiśniowa zwołanej na wniosek Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 22 sierpnia 2018 r. 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 określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego.
W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek XLIX 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:
Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragarfów
klasyfikacji budżetowej.
Dział 710 Działalność Usługowa
50.000,00
Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego 50.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych
50.000,00
Dział § 801 Oświata i Wychowanie 200.000,00
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe 50.000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe (Sz.P. Markuszowa)
50.000,00
Rozdział 80110 Gimnazja 150.000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe
150.000,00
Dział 855 Rodzina 2.000,00
Rozdział 85505 Tworzenie i Funkcjonowanie Żłobków 2.000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe
2.000,00
Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport 5.000,00
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Rozdział 92601 Obiekty Sportowe 5.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zmiana przedsięwzięcia Fundusz Sołecki Wiśniowa
z zakupu lamp oświetleniowych na zakup i montaż monitoringu na stadionie) 5.000,00
Ogółem:
257.000,00
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy według działów, rozdziałów i paragrafów
klasyfikacji budżetowej.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 25.000,00
Rozdział 01009 Spółki Wodne
25.000,00
§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jst. udzielane w trybie art. 221. ust, na dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
w tym na:
zakupy i modernizację wodociągów wiejskich dla Spółek Wodnych:
- Kalembina
8.000,00
- Pstrągówka
6.000,00
- Różanka
3.000,00
- Tułkowice
8.000,00
Dział 600 Transport i Łączność
225.000,00
Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 225.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych (koszty inspektora nadzoru dot. osuwisk)
25.000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne - przebudowa drogi Tułkowice Góra – Sarnówka w
miejscowości Tułkowice
200.000,00
Dział 855 Rodzina 2.000,00
Rozdział 85505 Tworzenie i Funkcjonowanie Żłobków 2.000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00
Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport 5.000,00
Rozdział 92601 Obiekty Sportowe 5.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych (zmiana przedsięwzięcia Fundusz Sołecki Wiśniowa z
zakupu lamp oświetleniowych na zakup i montaż monitoringu na stadionie)
5.000,00
Ogółem:
257.000,00
Wójt gminy – wyjaśnił, że głównym powodem zwołania sesji były niewystarczające środki na
usuwanie klęsk żywiołowych po rozstrzygnięciu przetargu. Tymczasowo zaproponował
przesunięcie środków z wydatków kanalizacyjnych jednakże w okresie późniejszym będzie
konieczność uzupełnienia środków na zadaniu.
Radny Kazimierz Jakobsze – zapytał o różnicę w wysokości środków przeznaczonych na
dotacje dla spółek?
Wójt gminy – odpowiedział, że konkretne kwoty wynikają z wniosków złożonych przez
spółki.
Radny Eugeniusz Świstak – zapytał o środki na budowę wodociągu w Markuszowej.
Poinformował zebranych że zgłosiła się do niego mieszkanka Markuszowej, która ma
problem z wodą.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 12 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLIX/316/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na
2018 r. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego
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Skarbnik gminy – przedstawiła projekt uchwały jednocześnie stwierdzając, że sprawozdanie z
realizacji budżetu za I półrocze 2018 r. zostanie opracowanie zgodnie z nową uchwałą
Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusje w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 12 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLIX/317/2018 w sprawie określenia zakresu i formy
informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego.
Uchwała w załączeniu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XLIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Pietryka
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