ZARZĄDZENIE NR 66/2019
WÓJTA GMINY WIŚNIOWA
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Wiśniowa za rok 2018
Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przedstawić raport o stanie Gminy Wiśniowa za rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Raport o stanie Gminy Wiśniowa podlega przedłożeniu Radzie Gminy Wiśniowa.
§ 3. Raport podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy w Wiśniowej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wiśniowa
Marcin Kut
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WSTĘP
Raport o stanie gminy jest dokumentem, który obejmuje podsumowanie działalności wójta
w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
gminy i budżetu obywatelskiego. Konieczność opracowania i przedstawienia raportu wynika
z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (t. j. Dz. U. z 2019poz.
506)i jest konsekwencją nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym z 11 stycznia 2018 r.
Opracowanie i przedłożenie raportu o stanie gminy jest jedną z instytucji wprowadzonych tą
nowelizacją. Raport o stanie gminy musi zostać przygotowany i przedstawiony przez wójta
w terminie do 31 maja roku następującego po roku, którego dotyczy, o czym wprost stanowi
przepis art. 28aa ust. 1ustawy o samorządzie gminy. Raport przygotowywany będzie każdego
roku za rok poprzedni, a pierwszym rokiem za który został przygotowany jest rok 2018.
Rozpatrzenie raportu zostało przez ustawodawcę jednoznacznie powiązane z instytucją
absolutorium. Rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której
podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
wójtowi. Jednocześnie wskazano, że raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której głos mają prawo zabierać nie
tylko radni –bez ograniczeń czasowych–ale także mieszkańcy gminy. Debatę nad raportem
kończy głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY
Położenie administracyjne
Gmina Wiśniowa leży około 40 km na południowy zachód od Rzeszowa – głównego
miasta regionu należy do powiatu strzyżowskiego, jest jedną ze 160 gmin województwa
podkarpackiego. Powierzchnia gminy wynosi 8 338 ha. Stanowi to 0,5% powierzchni
województwa podkarpackiego i 16,5% powierzchni powiatu strzyżowskiego. Administracyjnie, Gmina Wiśniowa podzielona jest na 13 sołectw i liczy 8 268 mieszkańców. Gęstość
zaludnienia wynosi 99 osób/km2. Gmina Wiśniowa położona jest w środkowo – zachodniej
części województwa podkarpackiego w powiecie strzyżowskim. Od północy graniczy z Gminą
Wielopole Skrzyńskie (powiat ropczycko-sędziszowski), od południowego zachodu z Gminą
Wojaszówka (powiat krośnieński), od zachodu sąsiaduje z Gminą Frysztak (powiat
strzyżowski), od strony wschodniej graniczy z Gminą Strzyżów (powiat strzyżowski).
Centrum Gminy stanowi wieś Wiśniowa, gdzie mają swą siedzibę władze administracyjne.
Wieś ze względu na lokalizację w niej, takich jednostek jak: Urząd Gminy, Spółdzielnia Kółek
Rolniczych, Gminna Spółdzielnia „SCh”, Bank Spółdzielczy Strzyżów O/Wiśniowa,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, pełni dla mieszkańców Gminy rolę centrum
usługowo-administracyjnego.
Gmina

swym

zasięgiem

sołectwa:

Jaszczurowa,

Kalembina,

Kozłówek,

Markuszowa,

Niewodna,

Pstrągówka,

Różanka,

obejmuje
Jazowa,
Kożuchów,
Oparówka,
Szufnarowa,

Tułkowice, Wiśniowa. Trzy dominujące to
Różanka, Szufnarowa oraz Wiśniowa,
które stanowią 38% całego obszaru
Gminy. Ludność zamieszkująca te trzy
sołectwa stanowi 45% ogółu ludności
Gminy.

Mapa 1 Położenie powiatu strzyżowski w województwie podkarpackim
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Mapa 2 Położenie Gminy Wiśniowa w powiecie strzyżowskim

Położenie geograficzne
Gmina Wiśniowa jest najmniejszą z gmin powiatu strzyżowskiego tworzy ją 13 wsi położonych
w dolinie Wisłoka oraz wzdłuż jego północnych i południowych dopływów. Zachodnią granicę
gminy stanowi naturalny fragment Pogórzy: Strzyżowskiego i Dynowskiego, ujęty granicami
parku krajobrazowego. Na południe od doliny Wisłoka jest to zalesione pasmo Jazowej
z Czarnówką (491 m n.p.m.) i Krowią Górą (469 m n.p.m.), na północ zaś część masywu Barda
i Góra Chełm (528 m n.p.m.) z rezerwatem (155 ha), w którym chroniony jest naturalny
kompleks lasów bukowych i bukowo-jodłowych.
Obszar położony na lewym brzegu rzeki należy do Pogórza Strzyżowskiego, natomiast tereny
na prawym brzegu zaliczane są do Pogórza Dynowskiego. Większa część obszaru Gminy
położona jest w zlewni rzeki Wisłok, którą zasilają potoki Pstrągówka i Szufnarówka oraz inne
bezimienne cieki stanowiące dopływy rzeki.
Przez obszar gminy przebiega droga z Rzeszowa i Strzyżowa do Jasła i Krosna (nr 988) oraz
jej odgałęzienie do Ropczyc (nr 986). Doliną Wisłoka biegnie także linia kolejowa Rzeszów Jasło, podobnie jak w przeszłości biegł szlak handlowy prowadzący ku Przełęczy Dukielskiej.
Wg fizyko–geograficznego podziału J. Kondrackiego gmina Wiśniowa leży w Strefie
Alpejskiej, w Prowincji Karpat i Podkarpacia, Podprowincji Karpat Zachodnich, w obrębie
Makroregionu Karpaty Zewnętrzne, w obrębie Mezoregionu Pogórza oraz Regionów:
• Pogórza Strzyżowskiego,
• Pogórza Dynowskiego.
Rzeka Wisłok, ciek II–rzędu zasilający Wisłę, stanowi naturalną granicę pomiędzy tymi
mezoregionami. Pogórze Strzyżowsko–Dynowskie to pasmo wzgórz, ciągnące się
z północnego zachodu na południowy wschód, poprzecinane dolinami rzek i potoków.
W obrębie Gminy wysokość wzgórz sięga 532m n.p.m. (Góra Chełm).

Demografia
Liczba mieszkańców gminy wynosiła na początku 2018 roku 8273, a na końcu roku 8174.
W ciągu 2018 roku nastąpił spadek liczby mieszkańców o 99. Na koniec roku było 4108 kobiet
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i 4066 mężczyzn. Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w gminie narodziło się 82 osoby
w tym 45 dziewczynek i 37 chłopców.

GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet Gminy Wiśniowa uchwalony Uchwałą Rady Gminy Wiśniowa na 2018r. Przedstawiał
się następująco po stronie dochodów kwotą: 42 975 846,25 zł, po stronie wydatków kwotą:
45 540 846,25 zł w związku z tym zaplanowany deficyt budżetu wyniósł kwotę 2 565 000,00
zł. Zaplanowano również do zaciągnięcia w 2018r. kredyt w wysokości: 1 000 000,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE. W 2018r.
zaplanowano również kwotę: 900 000, 00 zł na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów
i pożyczek. W ciągu roku plan dochodów został zwiększony o kwotę: 841 492,59 zł i na koniec
roku wyniósł kwotę: 43 817 338,84 zł, plan wydatków został zwiększony o kwotę:
1 366 453,61 zł zaś deficyt budżetowy wyniósł: 3 089 961,02. Przychody budżetu za 2018r.
wyniosły: 4 247 761,02 zł zaś rozchody: 1 157 800,00 zł. Zaplanowane dochody zrealizowano
w kwocie: 39 389 334,21 co stanowi 89,9% planu, dochody bieżące stanowiły kwotę
33 867 509,25 zł i dochody majątkowe kwotę 5 521 824, 62 zł zaś wydatki zrealizowano
w kwocie 39 528 704,59 zł co stanowi 84,3% planu, wydatki bieżące stanowiły kwotę
31 907 410,55 i wydatki majątkowe kwotę 7 621 294,04 zł.
Realizacja dochodów wg najważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.

Dochody wg grup

Dochody bieżące w tym:

Plan

33 685 044,99

Realizacja planu
dochodów

%
realizacji
do planu

33 867 509,59 100,5 %

1. dochody podatkowe

1 527 149,00

1 623 931,37 106,3 %

2. udziały z Min. Fin. w pod. doch. os. fizycznych

3 735 040,00

3 960 233,59

106 %

12 731 501,91

12 519 968,61

98,3 %

14 210 152,00

14 210 152,00

100 %

i prawnych oraz z urzędów skarbowych
3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania
bieżące
4. subwencje ogólne
5. Dochody własne (mienie komunalne i inne)

525 908,48

581 651,15 110,6 %

6. Odpłatność za zrzut ścieków

266 380,00

297 028,56 111,5 %

7. Wpływy z opłat za odpady komunalne

372 600,00

367 379,33

98,6 %
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8. Pozyskane środki z UE

316 313,60

Dochody majątkowe w tym:

10 132 293,85

1. Dochody ze sprzedaży składników

307 164,98

97,1 %

5 521 824,62 54,3 %

330 000,00

88 880,00

26,9 %

2 541 086,65

2 541 086,65

100 %

104 900,00

93 498,00

89,1 %

4. Pozyskane środki z UE

6 129 236,20

1 179 275,00

19,2 %

5. Środki ludności do projektu OZE

1 027 071,00

1 619 084,97 157,6 %

majątkowych
2. Dotacje celowe inwestycyjne
3. Dotacje celowe z FRK Fizycznej

ogółem:

43 817 338,84

39 389 334,21

89,9 %

Realizacja wydatków bieżących wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:
- dział 010 Rolnictwo

wydatki

200 510,00

- dział 020 Leśnictwo

wydatki

999,00

- dział 600 Transport i łączność

wydatki

468 728,00

- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

wydatki

358 130,00

- dział 710 Działalność usługowa

wydatki

127 527,00

- dział 750 Administracja publiczna

wydatki 3 322 988,00

- dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy i Adm. Państw.

wydatki

124 124,00

- dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatki

322 892,00

- dział 757 Obsługa Długu Publicznego

wydatki

425 332,00

- dział 758 Różne rozliczenia

wydatki

3 724,00

- dział 801 Oświata i wychowanie

wydatki 10 569 876,00

- dział 851 Ochrona Zdrowia

wydatki

- dział 852 Pomoc społeczna

wydatki 2 083 548,00

- dział 853 Pozostałe działania

wydatki

4 091,00

- dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

wydatki

128 740,00

- dział 855 Rodzina

wydatki 11 164 418,00

- dział 900 Gospodarka komunalna (odpady)

wydatki

358 663,00

- dział 900 Gospodarka komunalna (ściekowa)

wydatki

406 193,00

- dział 900 Gospodarka komunalna (pozostałe działy)

wydatki

379 294,00

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

wydatki

1 052 884,00

- dział 926 Kultura fizyczna

wydatki

330 726,00

- wydatki majątkowe

wydatki 7 621 294,00

74 024,00
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W budżecie Gminy Wiśniowa wyodrębniony został również Fundusz Sołecki, który wynosił
352 596,92 zł zrealizowany w wysokości 342 521,91 zł
Stan zaległości podatkowych i budżetowych wg sprawozdania Rb 27S o dochodach
budżetowych przedstawia się następująco:
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa
– czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe

20 849,98

W dziale 756 Dochody od osób fizycznych i prawnych
– z karty podatkowej (Urzędy Skarbowe)

7 361,65

– podatek od nieruchomości (os. prawne)

52619,90

– podatek od nieruchomości (os. fizyczne)

18 624,03

– podatek rolny (os. fizyczne)

26 504,05

– podatek leśny (os. fizyczne)

3 432,91

– podatek leśny (os. prawne)

17,00

– podatek od środków transp. (os. fizyczne)

2 492,80

– podatek od czynności cywilno-prawnych

2,50

W dziale 852 Pomoc społeczna
– usługi opiekuńcze

44,48

W dziale 855 Rodzina
- nie wyegzekwowany fundusz alimentacyjny

565 007,65

- nie wyegzekwowane świadczenia rodzinne i wychowawcze

10 569,32

W dziale 900 Gospodarka komunalna
– odpłatność za zrzut ścieków

8 181,71

- opłaty za odpady komunalne

22 041,21

Ogółem stan zaległości wynosi

737 749,19

(bez naliczonych ewidencyjnych odsetek § 0920)
Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudzień 2018r. wynosi 14.582.540,00 co stanowi 36,3%
zadłużenia w stosunku do ogółem zrealizowanych dochodów budżetu gminy za 2018r.
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OCHRONA ŚRODOWISKA
Na terenie Gminy Wiśniowa działa mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków,
położona w miejscowości Wiśniowa, oparta na pracy osadu czynnego o przepustowości Q śrd400 m3/d.
Docelowo planowana jest rozbudowa oczyszczalni o kolejny reaktor biologiczny na 400 m3/d.
Wartości dopuszczalne wskaźników zanieczyszczeń ścieków odprowadzanych do odbiornika
wg pozwolenia wodno prawnego, dla oczyszczalni ścieków wynoszą:


BZT5 – do 25 mg O2/l



ChZT – do 125 mg O2/l



zawiesina ogólna – 35 mg/l

Zanieczyszczenia w ściekach oczyszczonych wynoszą średnio:


BZT5 : 2018r. – 2,83 mgO2/dm3 (dla 4 prób)



ChZT : 2018r. - 21 mgO2/dm3 (dla 4 prób)



zawiesina ogólna: 2018r. – 3,9 mg/dm3 (dla 4 prób)

Z powyższego wynika, że ścieki oczyszczone spełniają warunki pozwolenia wodnoprawnego.
Powstający na oczyszczalni osad ściekowy jest odwadniany na prasie a następnie składowany
pod zadaszeniem w celu dalszego odwodnienia oraz wywożony przez specjalistyczne firmy na
kompostownie. Pozostałe odpady powstające po procesie oczyszczania ścieków tj. skratki oraz
piasek wywożone są do spalarni odpadów.
Do oczyszczalni dopływają ścieki kanalizacją grawitacyjna i tłoczną z m. Wiśniowa , m.
Kalembina
i kilku domów w m. Niewodna.
Na koniec 2018 r. długość sieci kanalizacyjnej wyniosła : 18,097 km, i 11,33 km przyłączy.
Do kanalizacji podłączonych jest około 390 budynków.
W 2018r. rozpoczęła się budowa kanalizacji w m. Kożuchów, części m. Tułkowice, części m.
Niewodna oraz jeden odcinek w m. Wiśniowa. Planowane jest wybudowanie 12,83 km nowej
sieci i przyłączenie do niej ok 190 budynków. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na
koniec sierpnia 2019r.
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Zaopatrzenie ludności w wodę
Ludność Gminy Wiśniowa jest zaopatrywana w wodę głównie z wodociągów zbiorczych oraz
z własnych studni. Wodociągi w Gminie zasilane są przede wszystkim z ujęć wód źródlanych
oraz podziemnych. Na terenie Gminy eksploatowane są następujące ujęcia:
 Spółka Wodno – Wodociągowej w Wiśniowej - trzy ujęcia źródlane o łącznej
wydajności wynoszącej QE = 8,28 m3/h,
 studnia głębinowa S-1 o łącznej wydajności wynoszącej Qe = 2 m3/h. W wodę z tych
ujęć jest zaopatrywana ludność Wiśniowej,
 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wiśniowej studnia głębinowa S-1 o łącznej wydajności
wynoszącej Qe = 4,1 m3/h. W wodę z tych ujęć jest zaopatrywana ludność objęta
wodociągiem Spółdzielni Mieszkaniowej w Wiśniowej oraz studnia Z-1 w wydajności
wynoszącej Qe = 4,9 m3/h,
 Gmina Wiśniowa dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Wiśniowej (byłego Gimnazjum
w Wiśniowej)- studnia głębinowa S-1 o wydajności Qe = 3,0 m3/h,
 Spółka Wodno-Wodociągowa Tułkowice I dwa źródła o łącznej wydajności Qe = 1,2
m3/h Z ujęć tych zaopatrywana jest ludność z miejscowości Tułkowice,
 Spółka Wodno – Wodociągowa w Tułkowicach II dwa źródła o łącznej wydajności Qe
= 1,2 m3/h.
 Z ujęć tych zaopatrywane jest ludność z miejscowości Tułkowice, Markuszowa jedynie
część, Kożuchów.
 Spółka Wodno – Wodociągowa w Pstrągówce dwa źródła o łącznej wydajności Qe =
4,8 m3/h,
 Spółka Wodno - Wodociągowa w Kalembinie studnia wiercona S-1 o wydajności Qe =
6,5m3/h oraz dwie studnie kręgowe K-1 i K-2 o łącznej wydajności Qe = 3,5 m3/h,
 Spółka Wodno - Wodociągowa w Różance cztery źródła o łącznej wydajności Qe = 5,6
m3/h.
W 2018r. Gmina Wiśniowa realizowała inwestycję pn.: „Przebudowa ujęcia wody pitnej
z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury (wewnętrznej i zewnętrznej) dla potrzeb
miejscowości Kozłówek”, dla którego zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na pobór
wody powierzchniowej z potoku o parametrach: Qmax h = 2,0 m3/h, Qśr. d = 36,0 m3/d.
Stan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz stan gospodarki ściekowej w Gminie Wiśniowa
według danych z GUS z 2017 r. przedstawiają poniższe dane:
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 długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej – 66,1 km, liczba przyłączy –1592,
ludność korzystająca – 6136,
 zużycie wody w gospodarstwach domowych wyniosło 21,4 m3 na 1 mieszkańca,
 z sieci wodociągowej korzystało 75,5 % mieszkańców,
Uzdatniona woda doprowadzana jest siecią wodociągową do ok 85 budynków głownie do
gospodarstw domowych, a także do budynku Szkoły Podstawowej, Domu Ludowego oraz
budynku szatni LKS Kozłówek
Stan zanieczyszczenia środowiska powietrza atmosferycznego
Rejon Wiśniowej jest jednym z najmniej skażonych terenów województwa. Podkarpacki
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zobowiązany jest do dokonywania corocznej
oceny jakości powietrza w regionie: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku
węgla, ozonu, benzenu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu
i benzo(a)pirenu. dodatkowo wykonywano pomiary formaldehydu, węglowodorów oraz WWA
w pyle PM10.
Ze względu, iż roczny raport stanu środowiska w województwie podkarpackim za 2018r. jest
w trakcie opracowania, poniżej przedstawiono wartości z 2017r.
Roczna wartość stężeń niektórych zanieczyszczeń w powietrzu na terenie gminy była dużo
niższa od wartości dopuszczalnych i wynosiła dla całego województwa tzw. strefy
podkarpackiej, stosownie do raportów WIOŚ; średnioroczne stężenia w 2017 roku wynosiły:
 SO2 -

– od 16% do 47 % normy (najwyższe stężenia Nisko –

Rzeszów i Mielec),
 NO2 –

– od 30 % do 48 % normy (najwyższe stężenia Jasło i

Nisko – Mielec),
 benzen – od 1,3 pył PM10 -

– 26-34% normy (najwyższe stężenia Jasło i Krosno),
- od 70 do 98 % poziomu dopuszczalnego (najwyższe stężenia

Jarosław, Mielec, Dębica),
 pył PM2,5 – od 12-

– od 48 do 128 % poziomu dopuszczalnego (najwyższe

stężenia Jarosław, Dębica, Mielec i Krosno),
 w zakresie metali: arsen - 0,92-1,37 ng/m3 15-23% wartości docelowej (najwyższe
stężenia Krosno), kadm – 0,39-0,72 ng/m3 8-14% wartości docelowej (najwyższe
stężenia Krosno), nikiel 0,93-1,23 ng/m3 5-6% wartości docelowej (najwyższe
11
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stężenia Przemyśl), ołów 0,01-0,02 ng/m3 2-4% wartości docelowej (najwyższe
stężenia Jasło), ogólnie badania nie wykazały przekroczenia poziomu dopuszczalnego,
 benzo(a)pirenu - B(a)P w pyle zawieszonym PM10 3,8-5,7 ng/m3 (380%-570%
wartości docelowej), (najwyższe stężenia 9,1 ng/m3 % wartości docelowej w Dębicy)
dla województwa,

Najbliższe stacje monitorujące stan powietrza znajdują się w Jaśle i w Rzeszowie. W 2017 r. w
województwie podkarpackim sieć monitoringu powietrza atmosferycznego stanowiło 14 stacji
pomiarowych nadzorowanych przez WIOŚ w Rzeszowie. Sieć monitoringu powietrza w
zakresie zanieczyszczeń pyłowych związane było z obowiązkiem monitorowania jakości
powietrza atmosferycznego w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz zanieczyszczeń w nim
zawartych (arsen, kadm, nikiel i benzo(a)piren).
Wyniki oceny wykazały utrzymującą się dobrą jakość powietrza w regionie w zakresie
zanieczyszczeń gazowych, tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon
(w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, tlenków azotu i ozon (w kryterium
ochrony roślin). Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości
kryterialnych w powietrzu, co pozwoliło na zakwalifikowanie wszystkich stref z terenu
województwa do klasy A dla obu kryteriów. W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom
celu długoterminowego.
W zakresie pyłu zawieszonego PM10 wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza oraz
wyniki modelowania rozkładu stężeń średniorocznych PM10 w 2017r. wykazały dotrzymanie
średniorocznego poziomu dopuszczalnego PM10 w powietrzu w całym regionie.
Wyniki oceny w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 wykazały przekroczenie w 2017r. na trenie
woj. podkarpackiego obowiązującego dla tego zanieczyszczenia poziomu dopuszczalnego dla
stężeń średniorocznych w kryterium ochrony zdrowia. Przekroczenia wystąpiły na terenie
strefy podkarpackiej zakwalifikowanej do klasy C.
Jakość powietrza jest różna w zależności od zagospodarowania terenu. W miejscach, gdzie
koncentruje się działalność podmiotów gospodarczych znajduje się większość głównych
emitorów zanieczyszczeń. Znacznie lepsza jest jakość i czystość powietrza w słabiej
zaludnionych obszarach gmin.
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Jednym z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Wiśniowa jest
ruch samochodowy, szczególnie intensywny na drogach wojewódzkich.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza powodowanych przez transport samochodowy
polegało na:
 rozbudowie i modernizacji układu drogowego w kierunku eliminacji ruchu
tranzytowego
 dalszej budowie i oznakowaniu ścieżek rowerowych,
 tworzeniu ułatwień dla ruchu pieszego – budowa chodników m.in. z powodu
wzmożonego ruchu samochodowego.

Hałas
Na terenie gminy największe znaczenie ma hałas komunikacyjny, związany z ruchem
samochodowym. Hałas emitowany jest również przez urządzenia oraz instalacje w zakładach
produkcyjnych oraz usługowych. Aby zmniejszyć natężenie hałasu powodowanego przez
transport samochodowy i jego uciążliwość, prowadzone są prace związane z przebudową oraz
modernizacją dróg na terenie gminy. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że im
nawierzchnia drogi jest lepsza tym hałas powodowany przez korzystające z niej pojazdy jest
mniejszy.
Zadania z zakresu ustawy o ochronie przyrody
Zezwoleń na usunięcie drzew w 2018r. łącznie zostało wydanych 110 sztuk. W ramach
nasadzeń zastępczych za wycinkę drzew na działkach stanowiących własność Gminy
Wiśniowa wykonano 30 szt. nasadzeń, tj. klon pospolity – 30 szt. Jaszczurowej, a także
uzupełniono wcześniejsze nasadzenia w drzewa z gatunku: klon jawor 20 szt., dąb czerwony
15 szt., brzoza brodawkowata 20 szt.
Zadania z zakresu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
W ramach przeprowadzania procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia w 2018r. prowadzone były następujące postępowania, które zostały
zakończone prawomocnymi decyzjami:
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1. „Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 2405R Jaszczurowa
- Wiśniowa w km 0 +036 w m. Jaszczurowa” wszczętego na wniosek Powiatowego Zarządu
Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38-100 Strzyżów.
2.

„Budowa mostu drogowego na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1926 R

Kożuchów–Markuszowa–Oparówka–Wysoka Strzyżowska w miejscowości Markuszowa",
wszczętego na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, ul. Łukasiewicza 33, 38100 Strzyżów.
3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma–Ropczyce-Wiśnowa w km 41+217.50 –
43+174 w m. Szufnarowa, polegajaca na budowie chodnika i zatok autobusowych“, wszczętego
na wniosek Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, Zarząd Województwa
Podkarpackiego, ul. T Boya Żeleńskiego 19A, 35-105 Rzeszów.
4. „Budowa budynku obsługi stacji paliw, wiaty nad dystrybutorami paliwowymi, obiektu
bezdotykowej myjni dwustanowiskowej, pylonu reklamowego wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną”, wszczętego na wniosek Zenona Kazimierskiego, zam. Nawsie 476, 39-110
Wielopole Skrzyńskie.
Procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
w 2018r. prowadzone były następujące postępowania, które nie zostały do chwili obecnej
zakończone prawomocnymi decyzjami:
5. „Wydobywanie piaskowca ze złoża „Szufnarowa”, metodą odkrywkową na powierzchni
obszaru górniczego 20,76 ha, bez użycia materiałów wybuchowych, przy użyciu sprzętu
mechanicznego w miejscowości Szufnarowa, gmina Wiśniowa, powiat strzyżowski, woj.
podkarpackie”, wszczętego na wniosek MURPOL, Zbigniew Murias, Wola Cicha 150, 36-060
Głogów Młp.
Inne zadania z zakresu ochrony środowiska:
Gmina Wiśniowa w 2017 roku złożyła wniosek o uzyskanie dotacji do Projektu pn.:
„Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie gminy Wiśniowa”
w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Programu Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka
zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, który przeszedł pozytywną weryfikację formalną
i merytoryczną, lecz w końcowym etapie oceny został odrzucony na skutek powtórnej oceny
merytorycznej.
14
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Opis celów przedsięwzięcia
Celem bezpośrednim planowanego do wykonania otworu Wiśniowa GT-1 jest rozpoznanie
występowania

i

wykształcenia

utworów

wodonośnych,

określenie

parametrów

hydrogeologicznych, perspektywicznych horyzontów wodonośnych oraz mineralizacji,
wydajności i temperatury wód w utworach jury górnej oraz kredy dolnej (warstwy spaskie).
W wyniku realizacji robót geologicznych objętych projektem, przewiduje się ustalenie zasobów
eksploatacyjnych możliwych do ujęcia z utworów wodonośnych. Na podstawie wyników
przeprowadzonych badań Inwestor podejmie decyzję o przyszłej eksploatacji otworu Wiśniowa
GT-1. Projektowany otwór będzie pełnił rolę otworu wydobywczego wód termalnych.
Ogólny cel projektu, rozumiany jako długofalowe korzyści ze zrealizowanego projektu,
wykraczający poza natychmiastowe efekty zarówno dla beneficjenta jak i innych grup
społecznych został zdefiniowany jako: wzrost rozwoju społeczno – gospodarczego gminy
Wiśniowa. Cel ten będzie realizowany poprzez stworzenie warunków dla rozwoju bazy
energetycznej,

ciepłowniczej

oraz

balneoterapeutycznej,

sportowej

i

rekreacyjno-

wypoczynkowej na bazie udostępnionych otworem Wiśniowa GT-1 wód termalnych.
Otwór badawczy Wiśniowa GT-1 zostanie wykonany do głębokości 4705 m i zostanie
zakończony
w utworach jury górnej. Otwór zostanie wykonany metodą obrotową z zastosowaniem
urządzenia wiertniczego i płuczki wiertniczej odpowiedniej do rodzaju przewiercanych skał.
Efektem ekologicznym będzie uzyskana woda o temperaturze złożowej około 85 st. C
i wydajności 180m3/h. Na tej podstawie można będzie uzyskać około 13,59 MW ciepła
geotermalnego.
Gospodarka odpadami
1. Działalność regulowana – w roku 2018 dokonano 1 wpisu do Rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania przez przedsiębiorcę odpadów komunalnych od
mieszkańców z terenu Gminy Wiśniowa.
2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiśniowa – w roku 2018 w
ramach zadania objętych zostało 12 gospodarstw z których usunięto i unieszkodliwiono
27,68 Mg odpadów zawierających azbest. Całkowity koszt zadania wyniósł 8 304,07 zł
zadanie zostało sfinansowane w całości ze środków własnych.
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3. Gospodarka odpadami komunalnymi – Odpady komunalne z terenu Gminy Wiśniowa
odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej z zachowaniem podziału na
następujące frakcje:


Papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, oraz opakowania
biodegradowalne,



Szkło opakowaniowe kolorowe i bezbarwne,



Pozostałe zmieszane odpady komunalne.

Mieszkańcy wyposażeni są w kolorowe worki, w których gromadzą odpady komunalne:


żółty worek – papier, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz
opakowania biodegradowalne,



biały worek – szkło opakowaniowe kolorowe i bezbarwne,



dowolny worek (oprócz żółtego i białego) – zmieszane odpady komunalne.
Odpady od właścicieli nieruchomości były odbierane co dwa tygodnie zgodnie

z harmonogramem. Dwa razy w 2018 roku (maj i listopad) na terenie Gminy Wiśniowa
przeprowadzona została obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, takich jak: stare
meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe
(z zastrzeżeniem, iż odpady te pochodzą z drobnych remontów, na które nie jest wymagane
uzyskanie stosownego zezwolenia).
W Gminie Wiśniowa liczba osób zameldowanych na dzień 31.12.2018 r. wynosiła
8 174, natomiast systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 r.
objęto 6 670 mieszkańców.
Koszty poniesione przez Gminę w 2018 roku w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Nazwa kosztu

Kwota

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od
mieszkańców – usługa w ramach przetargu

320 342,23 zł

Zakup dodatkowych worków na odpady komunalne

10 887,35 zł

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

5 904,00 zł

Utylizacja przeterminowanych leków

4 054,10 zł

RAZEM

341 187,70 zł
16
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Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości
W tabeli 3 oraz na wykresie 1 przedstawiono masy odpadów komunalnych
wytworzonych przez mieszkańców gminy w 2018 roku zebrane przez firmę wybraną w drodze
przetargu.
Tabela 1. Masa odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców z Gminy Wiśniowa.
Ilość odebranych odpadów

Kod
odebranych

Rodzaj odebranych

odpadów

odpadów komunalnych

komunalnych [Mg]

komunalnych
15 01 01

15 01 06

15 01 04

Opakowania
z papieru i tektury
Zmieszane odpady
opakowaniowe
Opakowania
z metali

I półrocze

II półrocze

2018 roku

2018 roku

7,96

0

7,96

80,85

97,71

178,56

18,12

0

18,12

Razem

15 01 07

Opakowania ze szkła

46,9

64,34

111,24

16 01 03

Zużyte opony

5,23

10,53

15,76

220,93

218,26

439,19

65,02

53,6

118,62

Niesegregowane
20 03 01

zmieszane odpady
komunalne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe
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1%
13%

20%
2%
13%

49%
2%

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 07 Opakowania szklane
16 01 03 Zużyte opony
20 03 01 Niesegregowane zmieszane odpady komunalne
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

Wykres 1. Odpady komunalne odebrane w roku 2018 z obszaru Gminy Wiśniowa.
Łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Wiśniowa w 2018
roku wynosiła 889,45 Mg, w tym 439,19 Mg odpadów zmieszanych, tj. 49 % ogółu odpadów
komunalnych.
W Gminie Wiśniowa 97 % właścicieli nieruchomości prowadzi selektywne zbieranie
odpadów komunalnych. Na wykresie 2 przedstawiono segregowane odpady komunalne.

2%
35%
57%
6%

15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 04 opakowania z metali
15 01 07 opakowania ze szkła
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Wykres 2. Frakcje odpadów komunalnych: papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła
odebranych
z terenu Gminy Wiśniowa w 2018 roku.
W 2018 roku Gmina Wiśniowa osiągnęła wymagane poziomy odzysku surowców wtórnych:


poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła – 39,25 %,

Znaczący wpływ na odpowiednią segregację odpadów komunalnych ma wzrastająca
świadomość ekologiczna mieszkańców i to przyczynia się do osiągnięcia przez gminę
poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia surowców wtórnych.
Na terenie Gminy Wiśniowa podejmowane są działania w zakresie sprzątania terenów
w poszczególnych miejscowościach.
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POMOC SPOŁECZNA I DZIAŁANIA PRORODZINNE
Jednostką organizacyjną gminy jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który został
powołany uchwałą Nr IX/35/90 Gminnej Rady Narodowej w Wiśniowej z dnia 28 lutego 1990r.
w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej. Ośrodkiem kieruje
dyrektor, który zatrudniony jest przez Wójta Gminy natomiast pracowników zatrudnia
dyrektor. W GOPS Wiśniowa zatrudnionych jest 13 pracowników tj. dyrektor, główny
księgowy, 5 pracowników socjalnych, 2 pracowników d/s świadczeń rodzinnych i funduszu
alimentacyjnego, 1 d/s świadczenia wychowawczego, 1 asystent rodziny, 1 pomoc
administracyjna i sprzątaczka. Ponadto w ramach umowy zlecenia usługi świadczą inspektor
bhp, informatyk, radca prawny oraz psycholog (1 raz w miesiącu). Pracownicy socjalni
posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Czterech pracowników socjalnych posiada
specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, a 1 pracownik socjalny jest
aktualnie w trakcie specjalizacji. Tut. Ośrodek spełnia warunek ustawy o pomocy społecznej,
tj. jeden pracownik socjalny na 2000 osób lub 1 pracownik socjalny na 50 rodzin i co najmniej
3 pracowników socjalnych. W ciągu roku kalendarzowego w ramach porozumienia zawartego
z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzyżowie są zatrudniane osoby w ramach stażu.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz.U. z 2018r. poz.1508 z
późn. zm.) gmina realizuje zadania własne lub zlecone gminie.
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
W 2018r. rozpoczęto prace nad opracowaniem nowej strategii na lata 2019-2025, która
została przyjęta uchwałą Rady Gminy Wiśniowa na sesji w kwietniu 2019r.
2. Sporządzenie oceny w zakresie pomocy społecznej.
Co roku tut. Ośrodek opracowuje ocenę zasobów pomocy społecznej, która obejmuje
w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe
na zadania pomocy społecznej bez względu na podmiot je finansujący i realizujący.
Obejmuje osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, rodzaje ich problemów
oraz ich rozkład ilościowy. Co roku do 30 kwietnia ocena zasobów pomocy społecznej
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jest przedkładana Radzie Gminy i wraz z rekomendacją RG jest podstawą do
planowania budżetu na rok następny.
3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym.
W 2018r. dwie osoby zostały objęte pomocą przez tut. Ośrodek z powodu
bezdomności. W jednym przypadku opłacany był pobyt mężczyzny w Schronisku dla
Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie na co wydatkowano
kwotę 6.553,75 zł oraz udzielono pomocy w formie zasiłku okresowego oraz
celowego. W drugim przypadku udzielono pomocy w formie zasiłku stałego,
celowego jak również w postaci usług opiekuńczych.
4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych.
Zasiłek okresowy przysługuje z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności,
bezrobocia, możliwości otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych
systemów zabezpieczenia społecznego. Kwota zasiłku nie może być niższa niż 50%
różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem
tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku
nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
W 2018r przyznano zasiłki okresowe dla 56 osób na łączną kwotę 139.233,46 zł z tego
z powodu:
- bezrobocia 38 osób na kwotę 90.520,77 zł,
- długotrwałej choroby 10 osób na kwotę 32.149,01 zł,
- niepełnosprawności 8 osób na kwotę 16.563,98 zł.
5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych.
Osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego wg ustawy tj. 701 zł
od X 2018r. dla osoby samotnej (634 zł do IX 2018r.) oraz 528 zł od X 2018r (514 do
IX 2018r.) na osobę w rodzinie może być przyznany zasiłek celowy na zaspokojenie
podstawowych potrzeb bytowych a w szczególności na pokrycie części lub całości
kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych
przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także
kosztów pogrzebu.
W 2018r. 164 osobom przyznano zasiłek celowy na kwotę 92.919,52 zł. W
szczególnie uzasadnionym przypadku osobom i rodzinom, których dochód przekracza
kryterium dochodowe wg ustawy może być przyznany specjalny zasiłek celowy. W
21
Id: 2DA9C834-E80B-49E2-93D8-0FFADB553BF3. Podpisany

Strona 21

ubiegłym roku udzielono pomocy w postaci specjalnego zasiłku celowego 61 osobom
na kwotę 32.691,00 zł. Pomoc została udzielona na konkretne, uzasadnione potrzeby
zgłaszane przez klientów tj. m.in. na zakup opału, leków i leczenie, opłatę energii i
gazu oraz bieżące potrzeby.
6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w
wyniku zdarzenia losowego.
W 2018r. tę formę pomocy przyznano 12 osobom na łączną kwotę 14.100 zł z powodu
nagłej ciężkiej choroby członka rodziny, pożaru, nieszczęśliwego wypadku i śmierci
członków rodziny.
7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia
zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i
możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
8. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego.
9. Opracowanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę, która
zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej,
osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.
10. Praca socjalna
Na rzecz poprawy i funkcjonowania osób i rodzin w środowisku społecznym,
wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej prowadzona jest przez
pracowników socjalnych praca socjalna w formie poradnictwa. Udzielana jest ona osobom
i rodzinom, które mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów bez względu na
posiadany dochód.
W 2018r. pomoc w postaci pracy socjalnej była udzielona dla 148 osób w tym: wyłącznie
w postaci pracy socjalnej 107 osób oraz w oparciu o kontrakt socjalny 21 osobom.
Działania pracowników socjalnych dotyczą aktywności zawodowej klientów pomocy
społecznej, trudności i problemów zdrowotnych (w tym uzależnienia), wspieranie
podopiecznych w ich prawidłowym funkcjonowaniu w życiu codziennym, a także
mediacje które podejmowane są w środowiskach szczególnie narażonych na konflikty.
Ponadto praca socjalna obejmuje również działania informacyjne o przysługujących
uprawnieniach. W ramach pracy socjalnej pracownicy socjalni pomagają w sporządzaniu
różnego rodzaju wniosków np. o alimenty, rentę, emeryturę, współpracują z pedagogami
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szkolnymi odnośnie sytuacji dzieci, jak funkcjonowanie w szkole, relacji rówieśniczych.
Pracownicy socjalni współpracują również z ośrodkami zdrowia, policją i urzędami.
11. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu
zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
Usługi mogą zostać przyznane osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi
przyznawane są także osobom w rodzinach, ale rodzina nie jest w stanie zaspokoić
potrzeb w zakresie opieki.
Na terenie Gminy Wiśniowa od kilku lat usługi opiekuńcze są świadczone przez
opiekunki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej wyłonionego w drodze konkursu
na realizację zadania publicznego. Opiekunki są mieszkańcami gminy Wiśniowa i
świadczą pomoc w miejscu zamieszkania podopiecznych. W 2018r. usługi były
świadczone u 9 podopiecznych na co wydatkowano kwoty 42.087,50 zł. Koszt 1 godz.
usług wynosi 18,50 zł.
12. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych.
Na terenie Gminy brak jest mieszkań chronionych.
13. Dożywianie dzieci
(opisano przy programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)
14. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnych
W 2018r. tut. Ośrodek zorganizował pogrzeb dla 1 osoby pobierającej zasiłek stały na
co wydatkowano 3.545,66 zł.
15. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt
mieszkańca gminy w tym domu.
Osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych
przysługuje prawo umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osoby te kierowane są
do odpowiedniego typu domu jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej
chyba, że wskazania są inne. GOPS ponosi odpłatność za pobyt w DPS w wysokości
różnicy pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania pensjonariusza w DPS, a
odpłatnością ustaloną dla danej osoby tj. 70% jej dochodu.
W 2018r. w różnego rodzaju domach pomocy przebywało 23 osoby. Z tytułu
odpłatności za pobyt tut. Ośrodek wydatkował kwotę 471.397,59 zł.
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16. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego.
W 2018r. udzielono pomocy 1 osobie, która opuściła zakład karny po odbyciu kary.
17. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
18. Utworzenie i utrzymywanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie
środków na wynagrodzenia pracowników.
Łącznie wydatki na utrzymanie Ośrodka w 2018r. wyniosły 881.136,13 zł, z tego:
- środki własne – 555.696,49 zł tj. 63,07%,
- dofinansowanie Wojewody – 325.439,64 zł tj. 36,93%.
19. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej lub osobie w
rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy,
jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej lub osobie pozostającej w rodzinie jeżeli jej dochód, jak również
dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w
rodzinie.
W 2018r. 31 osobom przyznano zasiłki stałe na łączną kwotę 163.599,19 zł w tym
przyznane osobie samotnie gospodarującej dla 24 osób na kwotę 138.221,00 zł,
pozostającej w rodzinie dla 7 osób na kwotę 25.378,19 zł.
Środki w całości stanowiły dotację wojewody.
20. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dla osób pobierających zasiłki stałe, które nie posiadają prawa do ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu tut. Ośrodek odprowadzał do ZUS składki dla 24 osób na
kwotę 12.989,97 zł. (dotacja Wojewody)
Do zadań własnych gminy należy:
1.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych.

2.

Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie

zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.
3.

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia

o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki.
3a. Opracowanie i realizacja projektów socjalnych.
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Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z

4.

rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
Współpraca z powiatowym urzędem pracy z zakresie upowszechniania ofert pracy

5.

oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja,
o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu

1.

zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
W 2018r. usługi były świadczone u 12 osób (dzieci z autyzmem), u których przepracowano
2.773 godziny na co wydatkowano 66.105,18 zł. Usługi świadczone były przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z

2.

klęską żywiołową lub ekologiczną.
Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami

3.

psychicznymi.
Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,

4.

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia.
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku

5.

oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art., 5a.
Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz

6.

zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt
ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej.
Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

7.

Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Strzyżowie tut. Ośrodek wypłaca dla 1
opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej wynagrodzenie w kwocie 300,00 zł miesięcznie.
W 2018r. koszt tego zadania wynosił 3.654,00 zł (3.600,00 zł wynagrodzenie, 54,00 zł koszty
obsługi zadania tj. 1,5% otrzymanej dotacji).
Beneficjentami pomocy społecznej w 2018r. było 570 osób (z 328 rodzin w których jest
1.099 osób), w tym 274 osoby w wieku od 0-17 lat, 240 osób w wieku produkcyjnym oraz 56
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osób w wieku poprodukcyjnym. Z ogólnej liczby osób korzystających z pomocy 373 to osoby
długotrwale korzystające z pomocy.
Na terenie gminy Wiśniowa brak jest placówek interwencyjnych, zajmujących się opieką
nad dziećmi i młodzieżą, nie funkcjonuje dom pomocy społecznej jak również rodzinne domy
pomocy, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Nie prowadzą działalności
domy i schroniska dla bezdomnych, noclegownie. Środowiskowy Dom Samopomocy
funkcjonuje na terenie Strzyżowa, do którego kierowane są osoby z terenu gminy Wiśniowa
zgodnie z Porozumieniem Nr 1/2013 z dnia 23.10.2013r. zawartym pomiędzy Burmistrzem
Strzyżowa i Gminą Wiśniowa.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej realizuje również zadania w zakresie
świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego.
W 2018r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 733 osoby na łączną kwotę 3.612.155,39zł z
tego:
- zasiłki rodzinne z dodatkami - 520 osób na kwotę 1.804.233,57zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 214 osób na kwotę 378.594,42zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 43 osoby na kwotę 741.724,00zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 60 osób na kwotę 314.823,00zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe” – 64 osób na kwotę
64.000,00zł
- świadczenia rodzicielskie – 47 osób na kwotę 308.780,40zł.
Ponadto były odprowadzane składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe od świadczeń
pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 87 osób na łączną kwotę
180.030,70zł oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 36 osób na łączna kwotę
23.864,42zł.
Dla 10 osób wypłacany był zasiłek dla opiekuna na co wydatkowano 64.400,00zł oraz
odprowadzono składki emerytalno-rentowe dla 4 osób na kwotę 7.088,96zł i ubezpieczenia
zdrowotne dla 5 osób na kwotę 2.898,00zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego były wypłacane dla 39 osób na co wydatkowano
172.980,00zł.
Na dzień 1 stycznia 2018r. 441 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci, a na dzień 31
grudnia 2018r. 394 rodziny. Liczba dzieci, na które rodzice otrzymywali zasiłek rodzinny
wyniosła na początek roku 884, a na koniec roku 766.
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W 2018r. w GOPS realizowane były programy:
1.

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE

DOŻYWIANIA” NA LATA 2014-2020
Ogółem koszt realizacji programu wyniósł 360.398,92zł. Z czego 116.967,92zł stanowiły
środki własne, a 243.431,00zł dotacja Wojewody. W ramach programu 298 uczniów
korzystało z dożywiania w szkołach na co wydatkowano 145.637,32zł natomiast 153 osoby
otrzymały zasiłek pieniężny na zakup posiłku lub żywności na co wydano 214.761,60zł.
2.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w
Podprogramie w 2017r.
W ramach tego programu tut. Ośrodek ściśle współpracował ze Stowarzyszeniem Kobiet
Gminy Wiśniowa, które zajmowało się dystrybucją żywności. Wartość otrzymanej żywności
w 2018 r. wyniosła 351.214,58zł.
Do pomocy żywnościowej kwalifikowały się osoby których dochód nie przekracza 200%
kryterium dochodowego wg ustawy tj. dla osoby samotnej 1.268,00zł w okresie od stycznia
do września 2018r. i 1.402,00zł od października do grudnia 2018r. oraz dla osoby w rodzinie
1.008,00zł w okresie od stycznia do września 2018r. i 1.056,00zł od października do grudnia
2018r. W 2018r. wydano 425 skierowań dla 1324 osób. (z dochodem do 100% kryterium537 osób i od 100%-200%- 787 osób).
3.

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ

OCHRONY OFIAR PRZEMOCY NA LATA 2014-2020 dla Gminy Wiśniowa
Program skierowany jest do mieszkańców Gminy Wiśniowa tj. ofiar przemocy
w rodzinie, sprawców przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy. Głównym celem
programu jest zapewnienie wsparcia osobom dotkniętym przemocą w likwidacji skutków
przemocy, odzyskaniu kontroli nad własnym życiem, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin w których stosowana jest
przemoc, tworzenie warunków do bardziej skutecznego przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w Gminie Wiśniowa. Do realizacji działań w tym zakresie Zarządzeniem Nr
103/2011 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 26.08.2011 powołany został Zespół
Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego
wchodzą przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądu Rejonowego w Strzyżowie, ZEAS w
Wiśniowej, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiśniowej oraz organizacji
pozarządowej tj. Stowarzyszenia Kobiet Gminy Wiśniowa. Obsługę organizacyjno-techniczną
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zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W 2018r. zjawisko przemocy występowało
w 19 rodzinach (2017r. - 17 rodzinach). Poszkodowanych zostało 19 osób w tym: 14 kobiet, 2
mężczyzn i 3 dzieci. Sporządzonych zostało 20 „Niebieskie Karty” (17 kart w 2017r.), w tym
17 kart przez policję, 2 przez Ośrodek Pomocy Społecznej, 1 przez Oświatę. W wielu
przypadkach główną przyczyną stosowania przemocy w rodzinie był alkohol. Zakończonych
zostało 15 „Niebieskich Kart” z tego 11- ze względu na ustanie przemocy, 4 karty
rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań. Z wszystkimi osobami dotkniętymi
przemocą prowadzona była przez pracowników socjalnych GOPS praca socjalna,
poradnictwo. Ze wsparcia psychologa zatrudnionego w ramach umowy zlecenia skorzystało
12 osób, a 3 osoby zostały skierowane do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Społecznych w Wiśniowej.
Na realizację zadań związanych z działalnością Zespołu wydatkowano kwotę 8.143,00zł
w 2018r. (5.615,49zł w 2017r.).
4.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WIŚNIOWA NA

LATA 2018-2020
Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(j.t. Dz.U. z 2017r, poz. 697) do zadań własnych gminy należy opracowanie
i realizacja trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny. Głównym celem programu
jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczowychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania.
Adresatami programu są rodziny przeżywające trudności w sferze opiekuńczowychowawczej, zagrożone w szczególności ubóstwem, przemocą w rodzinie, problemem
uzależnień, rodziny których dzieci umieszczone zostały w pieczy zastępczej oraz kobiety w
ciąży i rodziny mające trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka u którego
zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą
jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
Program jest realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej we współpracy
z instytucjami realizującymi zadania w zakresie wspierania rodziny oraz pełniącymi funkcje
wspierające tj. UG, GKRPA, ZI, Posterunek Policji w Wiśniowej, PCPR w Strzyżowie,
kuratorzy sądowi, szkoły z terenu gminy, Ośrodek Zdrowia.
W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka
gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz
pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:
1.

w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 10% wydatków na opiekę
28
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i wychowanie dziecka,
2.

w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 30% wydatków na opiekę

i wychowanie dziecka,
3.

w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 50% wydatków na opiekę

i wychowanie dziecka.
W 2018r. tut. Ośrodek ponosił wydatki z tytułu pobytu 3 dzieci w rodzinie zastępczej na
kwotę 5.761,18zł (2017- 2 dzieci na kwotę 2.214,19zł).
5.

„PROGRAM ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY

ZASTEPCZEJ NA 2018r.”
Zgodnie z ustawą z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w GOPS zatrudniony jest asystent rodziny, który współpracuje z rodzinami przeżywającymi
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny udziela
pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności
prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udziela pomocy w rozwiązywaniu
problemów socjalnych, problemów psychologicznych, problemów wychowawczych
z dziećmi, wspiera aktywność społeczną rodzin motywuje członków rodzin do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, udziela pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu
pracy zarobkowej, motywuje do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na
celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
udziela wsparcia dzieciom w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
podejmuje działania interwencyjne i zaradcze w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci
i rodzin, prowadzi indywidualne konsultacje wychowawcze dla rodziców i dzieci oraz
prowadzi dokumentację dotycząca pracy z rodziną. Asystent rodziny współpracował z 13
rodzinami w tym 1 rodziną zobowiązaną przez sąd.
Ogółem na realizację programu wydatkowano kwotę 51.057,49zł w tym środki Wojewody
14.495,00zł.
6.

PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”

Ustawa z dnia 11 czerwca 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (j.t. Dz. U. z
2018r. poz. 2134 z późn. zm.) określa warunki nabywania prawa do świadczenia
wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Zarządzeniem Nr
162/2016 Wójta Gminy Wiśniowa z dnia 25.02.2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wiśniowej został wyznaczony do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
a Kierownik GOPS został upoważniony do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w
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tym zakresie. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków
związanych
z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb
życiowych. Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo
opiekunowi prawnemu dziecka i przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18
lat. Świadczenie wychowawcze przysługuje w kwocie 500zł miesięcznie. Przysługuje na
pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
800,00zł oraz 1.200,00zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne. Na drugie i
kolejne dzieci świadczenie przysługuje bez względu na dochód rodziny. W roku 2018
świadczenie wychowawcze otrzymało 692 rodziny dla 1.169 dzieci na co wydatkowano
6.214.944,60zł
( 741 rodzin dla 1271 dzieci na kwotę 6.643,430zł).
W przypadku 1 rodziny część świadczeń wychowawczych jest przekazywana bezpośrednio
do sklepu jako należność za żywność, środki chemiczne i środki czystości z uwagi na
nieodpowiednie gospodarowanie świadczeniem.
Na początek 2018r. świadczenie wychowawcze pobierała 589 rodzin a na koniec 2018r. 569
rodzin. W ubiegłym roku średnia liczba rodzin korzystających ze świadczenia 500+ wyniosła
563 z czego około 81 % pobierała świadczenie na pierwsze dziecko.
7.

RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START”

Program rządowy „Dobry start” został wprowadzony 1 czerwca 2018r. na mocy
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu „Dobry Start”. Zarządzeniem Nr 500/2018r. Wójta Gminy
Wiśniowa z dnia 25 czerwca 2018r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wiśniowej został upoważniony do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w tym
zakresie. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w kwocie 300,00zł raz w roku na
rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne
uczące się w szkole (podstawowej, gimnazjum, ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej)
otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Wsparcie to przysługuje
niezależnie od dochodu. W 2018r. w ramach Programu otrzymało wsparcie 680 rodzin dla
1.069 dzieci na łączną kwotę 320.700,00zł.
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Wiśniowa była organem prowadzącym dla Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Wiśniowej, składającego się ze Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Wiśniowej, Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej oraz II i III klasy
Gimnazjum, czterech szkół podstawowych tj. Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w
Markuszowej ze Szkołą Filialną im. 5 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Kozłówku, Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Szufnarowej, ze Szkołą Filialną w Pstrągówce, Szkoły
Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Różance, ze Szkołą Filialną im. ks. Jerzego
Popiełuszki w Niewodnej, Szkołą Podstawową w Jaszczurowej.
Stan organizacji przedszkoli, szkół podstawowych , klas gimnazjum i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018 obrazują
poszczególne tabele :
Uwarunkowania organizacyjne.

Placówka wychowania przedszkolnego

Lp. Placówka
1

Przedszkole
Samorządowe
w Wiśniowej
Razem

l. dzieci l. oddziałów l. etatów
l. etatów
śr. liczba śr. liczba
pedagogicz niepedagog. dzieci w etatów na
.
oddziale oddział
112

5

8

3

22,4

1,6

112

5

8

3

22,4

1,6

Szkoły podstawowe

Lp. Placówka

l. dzieci

l. etatów
l. etatów
śr.
śr. liczba
l. oddziałów pedagogicz niepedagog. liczba
etatów na
.
dzieci w oddział
oddziale

1.

SP Wiśniowa

242

12

18,72

11,55

20,17

1,56

2.

Klasy gimnazjum

200

9

24,10

6,78

22,22

2,67

3.

SP Markuszowa

80

6

9,12

4,77

13,33

1,52

4.

SF Kozłówek

20

2

2,5

1,25

10,00

1,25

5.

SP Szufnarowa

91

6

8,82

5,44

15,16

1,47

6.

SF Pstrągówka

18

3

3,00

0,75

6

1

7.

SP Różanka

84

6,5

9,21

3,89

12,92

1,41

8.

SF Niewodna

7

1,5

2

0,5

4,6

1,33
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9. SP Jaszczurowa
Razem

42
784

5
51

5,29
82,76

2,25
37,18

8,3
15,37

1,06
1,62

1 dziecko – SP Różanka zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Lp. Placówka

l. dzieci

l. etatów
l.
pedagogicz
oddziałów
.

śr. liczba
dzieci w
oddziale

śr. liczba
etatów na
oddział

1

Oddział przedsz. przy
SP Markuszowa

31

2

2

15,5

1

2

Oddział przedsz.
przy SF Kozłówek

10

1

1

10

1

3

Oddział przedsz.
przy SP Szufnarowa

27

2

2

13,5

1

4

Oddział przedsz. przy
SF Pstrągówka

8

1

1

8

1

5

Oddział przedsz.
przy SP Różanka

27

2

2

13,5

1

6

Oddział przedsz.
przy SF Niewodna

3

0,5

0,5

6

0,5

7

Oddział przedsz.
przy SP Jaszczurowa

12

1

1

12

1

118

9,5

9,5

12,42

1

Razem

Z analiz wynika , iż na ten moment koncepcja funkcjonowania oświaty dotycząca sieci
placówek na terenie gminy Wiśniowa w świetle danych demograficznych oraz innych
szczególnych uwarunkowań jest optymalna .

Obowiązek szkolny , obowiązek nauki , nauczanie indywidualne , zajęcia korekcyjno
kompensacyjne , zajęcia rewalidacyjne.
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ZSP Wiśniowa:
-zajęcia korekcyjno -kompensacyjne 14 uczniów
- zajęcia rewalidacyjne:
szkoła podst. - 5 uczniów po 2 godz.
przedszkole - 1 uczeń 2 godz.
gimnazjum - 1 uczeń 2 godz.
- nauczanie indywidualne - 1 uczeń (gimnazjum)
SP Markuszowa:
Niepełnosprawności:
zagrożenie niedostosowaniem społecznym - 1 uczeń
autyzm - 4 uczniów
upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim - 1 uczeń
SP Szufnarowa:
Niepełnosprawności:
Zespół Aspergera – 1 uczeń
Upośledzenie w stopniu lekkim – 1 uczeń , niepełnosprawność ruchowa – 1 uczeń
SP Różanka
Niepełnosprawności:
Zajęcia rewalidacyjne – 3 uczniów
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze - 1 uczeń
SP Jaszczurowa:
Prowadzono zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla 1 uczennicy od II półrocza zgodnie z
zaleceniem poradni zawartym w opinii z dnia 13.12.2017 r. (2 godz. w tygodniu)
Realizacja obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych

L.p. Placówka

l.dzieci
realizujących
obowiązek
szkolny
w szkole
w obwodzie

l.dzieci
realizujących
obowiązek
szkolny
w
innej szkole

l.dzieci
l.dzieci
nie
uczęszczający realizujących
ch do szkoły w obowiązku szkolnego
innym kraju
z powodu z
innych
odroczeni przyczyn

33
Id: 2DA9C834-E80B-49E2-93D8-0FFADB553BF3. Podpisany

Strona 33

w której uczeń
mieszka

a

1

SP Wiśniowa

178

25

5

1

-

2.

Klasy
gimnazjalne
Wiśniowej

182

29

0

0

0

w

3.

SP Markuszowa

99

52

-

0

-

4.

SP Szufnarowa

106

25

0

0

4

5

SP Różanka

91

31

2

0

0

6.

SP Jaszczurowa
Razem

42
698

8
170

2
9

0
1

0
4

Realizacja obowiązku nauki
W roku szkolnym 2017/2018 na terenie gminy Wiśniowa :
o liczba zameldowanej młodzieży w wieku 16-18 lat to 298 ,
o liczba spełniających obowiązek nauki w gimnazjum – 101
o liczba spełniających obowiązek nauki w publicznej lub niepublicznej szkole
ponadgimnazjalnej 189 ,
o przez uczęszczanie do szkoły w kraju w którym przebywają - 8
Dożywianie
Wydawane posiłki w szkołach podstawowych

L.p.

Placówka

Liczba wydawanych
posiłków

1

SP Wiśniowa

107

2

SP Markuszowa

50

3

SP Szufnarowa

78

4

SP Różanka

59

5
SP Jaszczurowa
Razem

41
335
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Dowozy

Uczniowie uprawnieni do dowożenia na koszt gminy
Powyżej 3
Placówka

i do 5km
kl.I - IV

Klasy Gimnazjum

Od 4 do 5km Powyżej 5km Powyżej
kl.V- VIIII
i do 10 km
10 km
gimnazjum

Uczniowie z
orzeczeniem
o potrzebie
kszt.
specjalnego

0

46

108

18

0

SP w Wiśniowej

44

54

-

-

2

SP w Jaszczurowej

17

15

-

-

-

SP w Markuszowej

28

29

-

-

3

SP w Szufnarowej

13

12

29

-

2

SP w Różance

8

23

PS w Wiśniowej

4

-

-

-

-

SOSW Frysztak

-

-

-

-

9

114

179

137

18

16

w Wiśniowej

Razem

-
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W roku szkolnym 2017/2018 na terenie gminy Wiśniowa dowozami objęta była grupa 464
dzieci. Dowozy realizowane były 6 autobusami. Dzieci w trakcie dowozów znajdują się pod
stałą opieką 6 opiekunów.
Nasze działania w tym zakresie koncentrują się na zapewnieniu bezpiecznego oraz w miarę
możliwości jak najkrótszego czasu dowiezienia uczniów . Dodatkowo staramy się tak
organizować godziny przejazdów aby umożliwić dzieciom korzystanie z zajęć pozalekcyjnych
takich jak :
 różnego rodzaju koła zainteresowań,
 zajęcia sportowe
 zajęcia świetlicowe i inne.
Poza podstawowymi zadaniami w ramach dowozów , autobusy udostępniane są w celu
wyjazdów na:
 wycieczki ,
 imprezy szkolne ,
 zawody sportowe ,
 przeglądy szkolnych zespołów artystycznych ,
 imprezy gminne .
W roku szkolnym 2017/2018 – 131 dzieci z klas II i III ze wszystkich szkół objęte było nauką
pływania w ramach programu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu pn. Program
Powszechnej Nauki Pływania - „Umiem Pływać”.
Uwarunkowania kadrowe – struktura zatrudnienia, doskonalenie
nauczycieli.

i dokształcanie

System doskonalenia i dokształcania nauczycieli spowodował, że większość posiada już
kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa
nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów. Jest to właściwy krok
, ponieważ w zmieniającej się specyfice zadań oświatowych niezbędnym staje się posiadanie
przez nauczyciela kilku specjalności. Ułatwia to proces dydaktyczny jak również umacnia
pozycję nauczyciela na przyszłość . Efektem podejmowanych działań, oraz właściwej polityki
kadrowej dyrektora placówki jest niewątpliwie aktualna bardzo dobra struktura w zakresie
poziomu wykształcenia nauczycieli, co obrazują poniższe tabele :

Przedszkola

Lp. Placówka

1

Przedszkole
Samorządowe
w Wiśniowej

n-l
dyplomowany

n-l
n-l
n- l
mianowany kontr stażysta
akto
wy

2

2

4

0

n-l
bez
stopnia
awansu
Razem
zawodowego
0

8
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Razem

2

2

4

0

0

8

Szkoły podstawowe

Lp. Placówka

n-l
n- l
n-l
dyplomowany mianowany kontrakto
wy

n –l
stażysta

n-l
bez
stopnia
awansu
Razem
zawodowe
go

1

SP Wiśniowa

12,82

4,54

0,34

1,02

0

18,72

2

SP Markuszowa

11,00

2,78

0,56

0,28

0

14,62

3

SP Szufnarowa

7,83

5,72

1,27

0

0

14,82

4

SP Różanka

9,84

3,54

0,22

0,11

0

13,71

5

SP Jaszczurowa

2,73

2,32

0,74

0,50

0

6,29

44,22

18,90

3,13

1,91

0

68,16

Razem

Klasy gimnazjum
Lp. Placówka

1

Klasy
Gimnazjum
w Wiśniowej
Razem

n-l
dyplomowany

n-l
n-l
mianowan kontrakto
y
wy

n-l
stażysta

n-l
bez
stopnia
Razem
zawodowe
go

20,81

3,29

0

0

0

24,10

20,81

3,29

0

0

0

24,10

Poziom wykształcenia nauczycieli

Poziom wykształcenia w (etatach)
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Placówki

WMPP

Licencjat

SN

Inne

8

0

0

0

2 Publiczne Szkoły
Podstawowe

66,16

2

0

0

3 Gimnazja

24,10

-

-

-

Razem

98,26

2

0

0

1 Przedszkola

Permanentne działania w zakresie polityki kadrowej zarówno ze strony organu
prowadzącego jak i dyrektorów skutkują w okresie ostatnich lat , stałym podwyższaniem
kwalifikacji kadry pedagogicznej jak i pracowników nie będących nauczycielami. Ma to
ogromny wpływ na jakość pracy placówek, a działania przynoszą zamierzony efekt .

Baza lokalowa placówek oświatowych.

ZSP Wiśniowa:
Szkoły Podstawowa: budynek nr 76 (ilość sal, pracowni,)

1

Sale lekcyjne

7

2

Przedszkole, klasa „0a”

3

3

Pracownia komputerowa

1

4

Biblioteka

2

6

Sala gimnastyczna

1

7

Sala do zajęć korekcyjnych

1

Szkoły Podstawowa: budynek nr 76a (ilość sal, pracowni,)
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1

Sale lekcyjne

14

2

Pracownia komputerowa

1

3

Biblioteka

1

4

Świetlica

1

5

Sala gimnastyczna

1

Przedszkole
1

Sale lekcyjne

3

SP Markuszowa:

1. W budynku szkolnym i w obejściu:
1) siedem sal lekcyjnych
2) pracownię informatyczną
3) salę gimnastyczną
4) pokój nauczycielski
5) gabinet dyrektora
6) sekretariat
7) boiska sportowe
8) magazyny i pomieszczenia gospodarcze
9) szatnie i prysznice
10) jadalnię
11) działkę szkolną
12) plac zabaw
2. W Domu Kultury w Markuszowej:
1) pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego
2) Wiejską izbę pamiątek
3. W Szkole Fililnej w Kozłówku
1) 5 sal lekcyjnych
2) mini salę gimnastyczną
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3) pracownię komputerową
4) jadalnię
SP Szufnarowa:
1. 7 sal lekcyjnych
2. Pracownia komputerowa
3. Biblioteka
4. Gabinet dyrektora
5. Sekretariat
6. Pokój nauczycielski
7. Kuchnia
8. Jadalnia
9. Gabinet higienistki szkolnej
10. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem
11. Place zabaw
12. Boisko szkolne
13. 2 pomieszczenia oddziału przedszkolnego
SF Pstrągówka:
1. 4 sale lekcyjne
2. Pracownia komputerowa
3. Pomieszczenie do zajęć ruchowych
4. Stołówka szkolna
5. Biblioteka
6. Plac zabaw
7. Pokój nauczycielski
SP Różanka:
1. 5 sal lekcyjnych
2. 2 pracownie komputerowe
3. 1 sala gimnastyczna
4. pokój nauczycielski
5. gabinet dyrektora
6. sekretariat
7. boisko sportowe
8. boisko piaskowe do Tchoukballa
9. magazyny i pomieszczenia gospodarcze
10. szatnie i prysznice
11. jadalnię
12. plac zabaw

SP Jaszczurowa:
1.
2.
3.
4.
5.

Sale lekcyjne – 5 (łącznie z odziałem przedszkolnym)
Pracownia komputerowa – 1
Zastępcza sala gimnastyczna
Kuchnia i jadalnia
Szatnie
40
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Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wiśniowej
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wiśniowej jest jednostką budżetową gminy
Wiśniowa powołaną do wykonywania zadań oświatowych.
Liczba pracowników 7 w tym pełnozatrudnionych 7.
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zajmuje się m.in.
 realizacją założeń gminnej polityki oświatowej,
 przygotowywaniem projektów rozwiązań systemowych dotyczących sektora gminnej
oświaty,
 przygotowywaniem projektów uchwał Rady oraz projektów zarządzeń Wójta
dotyczących oświaty,
 przygotowywaniem projektu planu sieci gminnych placówek oświatowych,
 prowadzeniem spraw związanych z organizacją placówek oświatowych ,
 pomocą przy sporządzaniu projektów arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
 prowadzeniem spraw kadrowych pracowników własnej jednostki ,dyrektorów
placówek oświatowych oraz pracowników zatrudnionych w przedszkolu,
 prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 prowadzeniem spraw związanych z oceną pracy dyrektorów placówek oświatowych ,
 prowadzeniem spraw związanych z organizacją i przebiegiem konkursów na szczeblu
gminy,
 prowadzeniem spraw związanych z kontrolą realizowania obowiązku nauki,
 prowadzeniem spraw związanych z nadaniem wyróżnień i odznaczeń oraz sporządzanie
wniosków o przyznanie nagród ,
 prowadzeniem spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej (stypendia, zasiłki
losowe) dla uczniów ,
 prowadzeniem spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska
dyrektorów placówek oświatowych ,
 realizacją obsługi placówek oświatowych w zakresie , kadrowym finansowo –
księgowym , administracyjnym i remontowo – gospodarczym .
 realizacją zadań związanych z dożywianiem uczniów
 dowozami dzieci do placówek oświatowych
Stypendia szkolne , kształcenie młodocianych.
Zgodnie z dyspozycją art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w
formie pomocy materialnej o charakterze socjalnym . Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie
zamieszkujący gminę Wiśniowa ze szkół podstawowych, gimnazjów , ponadgimnazjalnych i
szkoły specjalnej. Łącznie wypłacono 430 świadczeniobiorcom stypendia i zasiłki szkolne.
Kwota przyznanej dotacji 116.137,00 wkład własny 12.874,04 . Wydatkowano na stypendia
łącznie od stycznia do grudnia 2018 - 128.740,45 .
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Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych
pracowników zamieszkałych na terenie gminy Wiśniowa wypłacono należne świadczenia
pracodawcom w kwocie 94.951,68 zł. zgodnie z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie
oświaty. W roku 2018 złożono 13 wniosków o zwrot kosztów kształcenia młodocianych
uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe, lub zdali egzamin potwierdzający
uzyskanie kwalifikacji zawodowych .

Prace remontowe i inwestycyjne wykonane w placówkach oświatowych 2018 roku
ZSP Wiśniowa:
1. Wykonanie klimatyzacji sala multimed. Bud. 76a
2. Zakup monitora interaktywnego - proj. Aktywna tablica
3. Zakup kopiarki KonicaMinolta bud.76a
4. Wymiana kotła gazowego Clas ONE 2F Kalembina
5. Wykonanie sieci teleinformatyczna dziennik elektroniczny budynek 76a
6. Zakup kotła gazowego w SF Tułkowice
7. Modernizacja budynku przedszkola - projekt "Razem Rośniemy"
8. Wykonanie monitoringu
9. Malowanie i zakup prowadnic i uchwytów na obrazy do galerii malarstwa bud 76a ,
10. Remont i dostosowanie pomieszczeń biurowych ZEAS do potrzeb szkoły (gabinet
pedagoga i sala rewalidacji) ,
11. Malowanie sali dydaktycznych, pokoju nauczycielskiego i pomieszczeń administracji,
12. Montaż drzwi wyjściowych na antresolę w budynku 76a

SP Markuszowa:
1. Wymiana instalacji kanalizacyjno – odpływowej w SF w Kozłówku.
2. Markuszowa - Gruntowny remont klatki schodowej przy pomieszczeniach zerówki i
pracowni komputerowej (szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian, zerwanie i
wykonanie nowego sufitu z płyty karton-gips nad klatką schodową prowadzącą na strych,
malowanie barierki i schodów.
3. Malowanie wszystkich pomieszczeń oddziału przedszkolnego dla dzieci 3 i 4 letnich oraz
klatki schodowej prowadzącej do tych pomieszczeń.
SP Szufnarowa:
1. Malowanie korytarzy szkolnych.
SP Różanka:
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1. Remont instalacji elektrycznej w sali komputerowej;
2. Instalacja wywietrzników w przedszkolu;
3. Wymiana wykładziny w przedszkolu na panele oraz malowanie przedszkola;
4. Modernizacja placu zabaw - nowy sprzęt do ćwiczeń na powietrzu- projekt unijny;
5. Modernizacja i dołożenie kamer do monitoringu;
6. Adaptacja nowego pomieszczenia na klasę VIII- dotacja MEN;
7. Odświeżenie pokoju nauczycielskiego, poprzez malowanie;

SP Jaszczurowa:
Malowanie holu górnego i dolnego (ściany i lamperie).
Częściowe malowanie zastępczej sali gimnastycznej.
Malowanie sali nr 8.
Zakup i montaż żaluzji dla sali przedszkolnej i sali nr 8.
Wykonanie zabezpieczeń ochronnych na kaloryfery we wszystkich salach lekcyjnych i
świetlicy.
6. Wycinka modrzewi wokół placu zabaw oraz zasadzenie klonów i iglaków.
7. Przebudowa i czyszczenie zbiornika – ujęcie wody dla szkoły.
8. Zakup monitorów interaktywnych – 2 szt. (dotacja MEN)
9. Zakup laptopów – 2 szt. (dotacja MEN).
10. Zakup wyposażenia do Sali zaadaptowanej dla kl. VIII – stoliki, krzesła, biurko, fotel
(dotacja MEN).
1.
2.
3.
4.
5.

11. Zakup pomocy do biologii i chemii (dotacja MEN +własne środki).
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KUTURA, SPORT, REKREACJA
Ośrodek Kultury
Działalnością upowszechniania kultury w Gminie zajmuje się Ośrodek Kultury w Wiśniowej,
który pełni również funkcję koordynatora działań sportowych i turystycznych. Zasadniczym
zadaniem Ośrodka jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych i organizacja stałych form pracy.
Przy placówce działają: Chór Męski ECHO, Zespół Pieśni i Tańca Wisznia, Zespół Ludowy
Wisienka, Zespół Wokalny, koło szachowe, kółko plastyczne, Klub Podróżnika. Prowadzone
są zajęcia cykliczne: nauka gry na gitarze, zajęcia ruchowo-taneczne, nauka języka
angielskiego. Szacujemy, że w 2018 roku w stałych formach pracy brało udział 450 osób.
Ponad to jesteśmy organizatorami imprez plenerowych (koncertów, turniejów, rajdów,
pikników, jubileuszy), zajmujemy się także organizacją i współorganizacją imprez o
charakterze patriotycznym, religijnym. Współpracujemy ze szkołami, parafiami, Kołami
Gospodyń Wiejskich, klubami sportowymi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Fundacjami i
Stowarzyszeniami, gospodarstwami agroturystycznymi, miejscowymi rękodzielnikami i
artystami ludowymi, instytucjami samorządowymi, z Powiatowym Centrum Kultury i
Turystyki w Wiśniowej oraz zaprzyjaźnionymi placówkami kulturalnymi z terenu
Podkarpacia. Prowadzimy stałą współpracę z samorządami ze Słowacji w ramach wymiany
kulturalnej, promocji, turystyki i rozrywki. Przykładem mogą być: Międzynarodowy Konkurs
Piosenki „Piosenki Naszych Ojczyzn w Unii Europejskiej”, Gminne Obchody Dnia
Katyńskiego, Dnia Kobiet, Matki, Dziecka ( Pikniki Rodzinne), Uchwalenia Konstytucji 3
Maja, Odzyskania Niepodległości, Orszak Trzech Króli, itp. Ponadto, są organizowane
Jubileusze 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, tzw. Złote Gody, okrągłe rocznice powstania
sołectw, parafii, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich czy klubów
sportowych działających na terenie gminy. Z powyższymi organizacjami/instytucjami
Ośrodek Kultury stale współpracuje, stąd inicjuje imprezy podtrzymujące tradycje,
dziedzictwo kulturowe (np. Smak Tradycji, Staropolskie Strojenie Stołu Wielkanocnego,
Święto Plonów, konkursy na pisanki, palmy, kartki świąteczne), imprezy o charakterze
sportowym (zawody, turnieje, pikniki sportowe, prowadzenie klubów sportowych),
kościelnym (przeglądy chórów, spotkania maryjne, festiwale kolęd i pastorałek), imprezy
plenerowe (pikniki wiejskie, sobótki, turnieje wsi). Są to wydarzenia, które na stałe wpisują
się w kalendarz imprez, czyli cykliczne. W jubileuszowym roku 2018 byliśmy wspólnie z
Gminnym Komitetem Obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości organizatorami wielu
tematycznych wydarzeń, z których powstała książkowa relacja. Placówka nasza ubiegała się o
środki pomocowe do poszerzenia i uatrakcyjnienia ofert kulturalno- społeczno- sportowych.
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Realizowaliśmy projekt „Mam duszę artysty”, w którym uczestniczyło ok. 40 osób. Wspólnie
ze Stowarzyszeniem Kobiet Gminy Wiśniowa udało się pozyskać fundusze na pokrycie
kosztów wydania publikacji Koła Gospodyń Wiejskich w Gminie Wiśniowa, nakład 1000
egzemplarzy. Byliśmy instytucją pilotującą, która wyznaczyła i oznakowała dużą pętlę
rowerową w Gminie Wiśniowa. Włączyliśmy się w organizację Ogólnopolskiego Spływu
Kajakowego rzeką Wisłok. Zespoły artystyczne z naszej placówki występują w różnych
miejscach w kraju i za granicą. Ośrodek Kultury jest także koordynatorem, partnerem letnich,
międzynarodowych plenerów malarskich „Wiśniowa Pachnąca Malarstwem”, plenerów
fotograficznych „Magia Odkrywania Gminy Wiśniowa przez Obiektyw”. Współpracuje także
z organizacjami pozarządowymi, np. Stowarzyszenie Tak Życiu (pikniki rodzinne, bale i
koncerty charytatywne), Fundacja Cherry Home (koncerty, konkursy, Forum Turystyczne).
Placówka zawsze także odpowiada na potrzeby ze strony sołectw, Rady Gminy, poprzez
pełne zaangażowanie w imprezy (Piknik Zdrowia, Pikniki Rodzinne czy turnieje w
poszczególnych sołectwach). W ubiegłym roku Ośrodek Kultury wrócił także do organizacji
gminnego konkursu pn. „Mój dom, mój ogród”. Oprócz kalendarza na cały rok, pracownicy
tworzą także oddzielny plan imprez na ferie czy wakacje, w trakcie których są organizowane
turnieje sportowo-rekreacyjne, konkursy, warsztaty tematyczne, wyjazdy do kina, muzeum,
wycieczki krajoznawcze, rajdy piesze, rowerowe oraz zajęcia stacjonarne – plastyczne,
szachowe. Udzielamy pomocy technicznej przy nagłaśnianiu scenicznym i obsłudze
logistycznej różnych wydarzeń innych organizatorów m.in.: Majówka Młodych,
Dobrzechowskie Dni Uwielbienia.
Reasumując, działalność naszej placówki w 2018 roku w danych statystycznych
przedstawia się następująco: zorganizowano 92 imprezy w których uczestniczyło ok. 11500
osób, w tym wystawy-11, festiwale i przeglądy artstyczne-10, koncerty- 14, prelekcje
spotkania wykłady- 6, imprezy turystyczne i sportowo- rekreacyjne- 26, konkursy- 4, pokazy
teatralne-3, interdyscyplinarne- 16, warsztaty- 2.
W Ośrodku jest zatrudnionych 4 pracowników merytorycznych i 3 pracowników
administracji i obsługi, dysponujemy bazą w postaci sali widowiskowej na ok. 200 osób z
małym zapleczem kuchennym, małą salą prób, trzema pomieszczeniami biurowomagazynowymi, pracownią plastyczną, balkonem gdzie są gry świetlicowe, kostiumernią.
Placówka posiada samochód służbowy- ford transit
Gminna Biblioteka Publiczna
Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej działa na podstawie: Ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach (Dz.U. 2012 poz. 642 z późn. zm), Ustawy z dnia 25 października 1991
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r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012 r. poz. 406 z późn.
zm.), Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn.
zm) oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej z dnia 26 kwietnia 2017.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej jest jednostką organizacyjną Gminy Wiśniowa, w
2018 roku na terenie gminy funkcjonowało 5 bibliotek: GBP wraz z Oddziałem dla Dzieci
oraz filie w: Kozłówku, Markuszowej, Różance i Szufnarowej. W wymienionych placówkach
zatrudnionych było 7 osób na 5,5 etatu. Przez 2018 rok stan zatrudnienia w bibliotekach na
terenie Gminy Wiśniowa nie zmieniał się.
Księgozbiór na dzień 1 stycznia 2018 liczył w całej gminie 49.520, przez rok 2018 przybyło
1411 książek, w tym 888 ze środków budżetowych (na kwotę 16730,12), 312 ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na kwotę 6100) zaś 211 woluminów
zostało podarowanych przez autorów, Bibliotekę Publiczną Gminy i Miasta w Strzyżowie a
część pozyskano jako ekwiwalenty za książki zgubione/zniszczone. W roku 2018 ubyło z
księgozbiorów 1620 pozycji, głównie były to książki zniszczone oraz wycofane ze względu
na nieaktualną treść. Na dzień 31 grudnia 2018 stan księgozbioru na terenie gminy wynosił
49.311 woluminów oraz 103 zbiory specjalne (audiobooki, kasety, płyty).
Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej w 2018 zapewniała możliwość wypożyczenia
audiobooków oraz książek z specjalną, dużą czcionką przeznaczoną dla niedowidzących.
Liczba audiobooków w 2018 roku wzrosła o 7 tytułów.
W ciągu całego 2018 roku w bibliotekach na terenie gminy zarejestrowano 1278 osób, liczba
odwiedzin czytelników w bibliotekach wyniosła 11.684 osoby wypożyczające, a 4134 osoby
korzystające ze zbiorów na miejscu. Jeśli chodzi o strukturę czytelników w gminie Wiśniowa,
przeważają dzieci młodzież w wieku 6-12 lat (315), następnie w wieku 25-44 lata (301).
Najmniej rejestruje biblioteka osób w wieku 20-24 lata (59).

46
Id: 2DA9C834-E80B-49E2-93D8-0FFADB553BF3. Podpisany

Strona 46

Ogółem wypożyczono 25016 książek oraz 481 czasopism i 45 materiałów audio. Najwięcej
wypożyczeń rejestruje się w miesiącach: styczeń, marzec i listopad.
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Każda z bibliotek Gminy Wiśniowa umożliwia korzystanie z Internetu, ogółem w 2018 roku
użytkowano 25 komputerów i urządzeń mobilnych (IPad), w tym 16 przeznaczonych dla
czytelników, liczba korzystających z tych urządzeń w 2018 roku wyniosła 2250 osób.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wiśniowej zapewnia dostęp do katalogu on-line oraz
możliwość zdalnego składania zamówień na książki.
W 2018 roku GBP w Wiśniowej pilotowała wydanie 3 książek o tematyce regionalnej, były
to: „Wiśniowa. Z dziejów wsi i jej mieszkańców” pod red. Grzegorza Zamoyskiego i Roberta
Witalca, „Zatarte ślady przeszłości” Rafała Jaworka oraz tomik poezji Marty Ciosek „To
tylko życie”. Księgozbiór regionalny GBP wzbogacił się m.in. o następujące pozycje:
Cynarski J., Grodzki W.: „Rody różańskie”, Strzyżowski Rocznik Muzealny T. 3 i T. 4,
Grzebień „Kościół Farny w Strzyżowie”, Malczewski „Osadnictwo nad środkowym
Wisłokiem”, Tomaszewski: „Koła gospodyń wiejskich w gminie Wiśniowa”, Winiarski:
„Kwatera wodza”
Przez 2018 rok biblioteki gminne zorganizowały wiele wydarzeń promujących książkę i
czytelnictwo, do najważniejszych zaliczyć można: promocję tomiku poezji Agaty Książek
„Nocturne”, konkurs dla dzieci „Zostań Super Czytelnikiem”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”,
konkurs pięknego czytania „Czytamy Tobie Polsko”, promocja monografii Wiśniowej
„Wiśniowa. Z dziejów wsi i jej mieszkańców”, spotkanie z poetą Jerzym Gronkiewiczem,
Wiśniowski Kiermasz Rękodzieła, promocja książki R. Jaworka „Zatarte ślady przeszłości”,
w każdej z bibliotek gminy organizowane były zajęcia dla dzieci w czasie ferii i wakacji.
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Publikacja Rafała Jaworek „ZATARTE ŚLADY PRZESZŁOŚCI”

W 2018 roku budżet Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej wyniósł 412.720,00

Sport
W 2018 r. gminy Wiśniowa wpierała rozwój sportu poprzez udzielone dotacje przedmiotowe
klubom sportowym na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. z
2017 r. poz. 1463 z późn zm) na niżej wymienione zadania:

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota dotacji
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LKS "WISŁOK"
Wiśniowa

"WYCHOWANIE MŁODZIEŻY PRZEZ
SPORT I PRZEZ PIŁKĘ NOŻNĄ"

90000

LKS "ALBATROS"
Szufnarowa

"PRZYGOTOWANIE DO ROZGRYWEK
SPORTOWYCH KLASA B - PIŁKA
NOŻNA, UTWORZENIE SEKCJI
PILOTAŻOWEJ - ULTIMATE FRISBEE"

30000

LKS "HURAGAN"
Kozłówek

"UPOWSZECHNIANIE I TWORZENIE
ODPOWIEDNICH WARUNKÓW DO
UPRAWIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I
SPORTU, UTWORZENIE SEKCJI
PILOTAŻOWEJ - ULTIMATE FRISBEE"

30000

"DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI W
UKS "WILKI" Wiśniowa SPORTACH DRUŻYNOWYCH"

16000

"PROWADZENIE SEKCJI GIER
ZESPOŁOWYCH TCHOUKBALL, PIŁKA
STOWARZYSZENIE NA RĘCZNA, SIATKÓWKA ORAZ ZAJĘĆ
RZECZ ROZWOJU WSI ARTYSTYCZNO-CYRKOWORÓŻANKA
RUCHOWYCH"

25000

STOWARZYSZENIE
AKTIV PRO

"WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE
KULTURY FIZYCZNEJ, REKREACJI
RUCHOWEJ I SPORTU"

39000

AKTYWIZACJA I INTEGRACJA
MIESZKAŃCÓW WSI SZUFNAROWA
PRZEZ ORGANIZOWANIE I
STOWARZYSZENIE NA PROWADZENIE NORDING WALKING I
RZECZ ROZWOJU WSI PILATES - SYSTEMU ĆWICZEŃ
SZUFNAROWA
FIZYCZNYCH"

10000

ADAPTACJA GKS "SZACH- MAT
WIŚNIOWA" - REJESTRACJA W
POLSKIM ZWIĄZKU SZACHOWYM
(PZSz) ZAOPATRZENIE W NIEZBĘDNY
SPRZĘT DO POPRAWNEGO
FUNKCJONOWANIA

10000

GMINNY KLUB
SPORTOWY "SZACHMAT WIŚNIOWA"

Zrealizowane zadania stanowiły szeroka ofertę sportową, z której skorzystali mieszkańcy
gminy. Przy udziale środków publicznych kluby sportowe odnoszą sukcesy lokalne jak
również międzynarodowe.
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Opis obecnego stany infrastruktury Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy.

Lp.

Miejscowość

Rodzaj
strażnicy

Garaże liczba
stanowisk na
samochody

Uwagi

1

Jaszczurowa

Murowana

1

Strażnica wyremontowana

2

Jazowa

Murowana

1

Strażnica wyremontowana

3

Kalembina

Murowana

2

Strażnica wyremontowana

4

Kozłówek

Murowana

2

Strażnica wyremontowana

5

Kożuchów

Murowana

1

Strażnica do remontu

6

Markuszowa

Murowana

1

7

Niewodna

Murowana

1

8

Oparówka

Murowana

1

Strażnica wyremontowana

9

Pstrągówka

Murowana

2

Strażnica wyremontowana

10

Różanka

Murowana

1

Strażnica wyremontowana

11

Szufnarowa

Murowana

1

12

Tułkowice

Murowana

1

13

Wiśniowa

Murowana

2

Planowana jest adaptacja innego
budynku na nową strażnicę
Strażnica do remontu (remont
posadzki, malowanie)

Strażnica do rozbudowy i
remontu (remont zaplecza
technicznego, rozbudowa na
dwa stanowiska na samochody)
Strażnica do remontu (remont
posadzki, wymiana stolarki
okiennej, wymiana bramy
garażowej, malowanie)
Strażnica do remontu (remont
instalacji elektrycznej i jednej
bramy garażowej)

System ochrony przeciwpożarowej w Gminie Wiśniowa
1. Na terenie Gminy Wiśniowa działa 13 Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:
Jaszczurowa, OSP Jazowa, OSP Kalembina, OSP Kozłówek, OSP Kożuchów,
Markuszowa, OSP Niewodna, OSP Oparówka, OSP Pstrągówka, OSP Szufnarowa,
Tułkowice, OSP Wiśniowa. Jednostki zrzeszają 561członków zwyczajnych w tym
mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych.

OSP
OSP
OSP
202
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2. Stan techniczny sprzętu
Lp.

Jednostka OSP

1

OSP Jaszczurowa

2

OSP Jazowa

3

Rok
produkcji

Uwagi

ŻUK

1989

Samochód ze względu na wiek
i sprawność techniczną kwalifikuje
sie do szybkiej wymiany.

Renault S170

1990

Marka

Stan techniczny dobry
Samochód ze względu na wiek
i sprawność techniczną kwalifikuje
sie do szybkiej wymiany (często
ulega awarii w czasie akcji,
powtarzające się problemy z
układem paliwowym).

JELCZ

1979

4

IVECO DAYLI

2010

Stan techniczny dobry.

5

Renault Master

1996

Stan techniczny dostateczny.

OSP Kalembina

JELCZ

1989

Samochód ze względu na wiek
i sprawność techniczną kwalifikuje
sie do szybkiej wymiany (często
ulega awarii w czasie akcji,
powtarzające się problemy z
układem hamulcowym).

OSP Kozłówek
6

7

OSP Kożuchów

Renault Trafic

2011

Stan techniczny bardzo dobry.

8

OSP Markuszowa

VOLKSWAGEN

1986

Samochód ze względu na wiek
i sprawność techniczną kwalifikuje
sie do wymiany.

9

OSP Niewodna

OPEL VIWARO

2004

Stan techniczny dobry.
Samochód ze względu na wiek
i sprawność techniczną kwalifikuje
sie do wymiany.

10

OSP Oparówka

UAZ

1990

11

OSP Pstrągówka

IVECO Magirus

1981

Stan techniczny dobry.

12

OSP Różanka

2006

Stan techniczny dobry.

13

PEUGEOT
Bokser
STAR

1986

ŻUK

1980

OSP Szufnarowa
14
15

OSP Tułkowice

16

OSP Wiśniowa

PEUGEOT
Bokser

2006

STAR

1987

Samochód ze względu na wiek
i sprawność techniczną kwalifikuje
sie do szybkiej wymiany.
Samochód ze względu na wiek
i sprawność techniczną kwalifikuje
sie do szybkiej wymiany.
Stan techniczny dobry
Samochód ze względu na wiek
i sprawność techniczną kwalifikuje
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sie do szybkiej wymiany (często
ulega awarii w czasie akcji, w roku
2018 doszło do zwarcia instalacji
elektrycznej i zapłonu samochodu).
17

IVECO DAYLI

2010

Stan techniczny dobry

Na wyposażeniu jednostek OSP z terenu gminy znajdują się ponadto:








Pompy TOHATSU - 2 szt. pompy te kwalifikują się do generalnego remontu lub
wymiany;
Pompy szlamowe WT30X - 13 szt. , WT20X - 1 szt. pompy te są utrzymywane
w dobrym stanie technicznym, remontowane na bieżąco w miarę potrzeb;
Pompy pływające NIAGARA - 13 szt. pompy te są utrzymywane
w dobrym stanie technicznym, remontowane na bieżąco w miarę potrzeb;
Pilarki spalinowe - 14 szt. - 4 szt. kwalifikują się do wymiany, pozostałe w dobrym
stanie technicznym;
Agregaty prądotwórcze - 15 szt. w dobrym stanie technicznym;
Zestawy ratownictwa drogowego - 2 szt. w bardzo dobrym stanie technicznym.
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Informacja o wydatkach finansowych w 2018 roku na rzecz ochrony przeciwpożarowej w Jednostkach
OSP ze środków Gminy Wiśniowa
Jaszczurowa Jazowa Kalembina Kozłówek Kożuchów Markuszowa Niewodna Oparówka Pstrągówka Różanka Szufnarowa Tułkowice Wiśniowa

Razem

1

Ubezpieczenia samochodów i jednostek

586,48

699,85

1 207,00

1 496,48

639,63

760,07

603,50

591,46

711,89

621,57

1 200,98

755,09

1 213,02

11 087,02

2

Zakup paliw

531,06

1 208,51

3 919,29

1 700,90

326,97

643,20

496,95

268,20

718,72

1 044,74

2 056,36

596,65

4 023,36

17 534,91

3

Abonament telefoniczny/Alarmowanie

0,00

0,00

0,00

234,85

213,50

170,80

254,65

0,00

0,00

0,00

192,15

213,50

0,00

1 279,45

4

Opłaty energii i gazu

0,00

0,00

0,00

0,00

2 078,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 731,10

0,00

3 809,69

4 468,91

255,14

1 596,05

270,00

995,10

0,00

1 142,49

480,80

2 125,69

3 441,22

2 382,63

3 099,33

12 508,60

32 765,96

113,76

204,00

1 921,52

375,14

289,64

163,76

171,14

163,76

337,26

311,36

410,38

213,76

10 899,31

15 574,79

0,00

0,00

1 631,48

504,00

1 585,00

1 058,00

1 379,50

0,00

1 317,00

84,00

1 054,50

1 993,15

1 005,00

11 611,63

113,19

113,19

113,19

0,00

113,19

0,00

113,19

0,00

2 303,19

113,19

113,19

339,57

113,19

3 548,28

Zakup umundurowania, sprzętu, wyposażenia,
materiałów, części
Przeglądy techniczne, remonty samochodów, sprzętu,
6
strażnic
5

7

Badania lekarskie

8

Inne (zawody, turnieje)

9

Ekwiwalenty

0,00

48,00

948,80

611,80

0,00

280,00

0,00

0,00

180,00

0,00

450,00

0,00

2 330,90

4 849,50

10

Delegacje

0,00

0,00

105,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

145,20

0,00

63,00

313,20

0,00 1 500,00

2 500,00

0,00

1 960,28

1 988,99

11 Dotacje z Funduszu Sołeckiego
12

Remont boksu

2 000,00 2 500,00

5 000,00 3 000,00

2 000,00 12 000,00 3 000,00 37 449,27

0,00

0,00

10 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 400,00

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem UG:

7 813,40 5 028,69 21 842,33 6 693,17

8 741,62

3 075,83

6 121,70

3 493,21

12 693,75 8 616,08

UG bez Funduszu Sołeckiego

5 813,40 2 528,69 21 842,33 5 193,17

6 241,62

3 075,83

4 161,42

1 504,22

7 693,75 5 616,08

10 005,39 20 942,15 35 156,38 150 223,70
8 005,39

8 942,15 32 156,38 112 774,43

1

Starostwo Powiatowe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Dotacja z MSWiA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 170,00

3 060,00

0,00

0,00

5 230,00

3

Dotacja z firm ubezpieczeniowych

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem dotacje:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 170,00

3 060,00

0,00

0,00

5 230,00

7 813,40 5 028,69 21 842,33 6 693,17

8 741,62

3 075,83

6 121,70

3 493,21

RAZEM:

12 693,75 10 786,08

13 065,39 20 942,15 35 156,38 155 453,70
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INFRASTRUKTURA DROGOWA
W gminie zrealizowano następujące projekty drogowe z udziałem środków zewnętrznych:
1. z dotacji z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego:
 “Przebudowa drogi Pstrągówka Berdechów na dz. ewid. nr 1247, 1248, 1218/1,
1219/1, 1221/1, 1226/1, 1227/1, 1228/1, 1233/1, 1244/1 i 1279/1 w km 0+1100+690 w miejscowości Pstrągówka”
– kwota zewnętrznego dofinansowania: 159984,00 zł, zaś wkład własny wynosił
39996,78 zł,


„Przebudowa drogi Markuszowa Dół - Zagórze dz. nr ewid. 631,632 w km
0+000 - 0+510 w miejscowości Markuszowa”
– kwota zewnętrznego dofinansowania: 180038,00, zaś wkład własny wynosił
45010,09 zł,



.„Przebudowa drogi Jazowa do cmentarza na dz. ewid. nr 296, 300/1, 301/1,
302/1, 303/1, 304/1, 305/1, 306/1, 307/1, 308/3, 308/5, 309/1, 310/1 w km 0+0000+750 w miejscowości Jazowa”
– kwota zewnętrznego dofinansowania: 266383,00, zaś wkład własny wynosił
66595,98 zł



„Przebudowa drogi Różanka Caritas dz.nr ewid. 1625/2 w km 0+000 - 0+420 w
m Różanka ”
– kwota zewnętrznego dofinansowania: 84358,00, zaś wkład własny wynosił
21089,9 zł



„Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska w
obrębie dz. 317, 320/2, 375 w m. Kozłówek wraz z odbudową drogi gminnej
Kozłówek – Podlas – Cyranówka”
– kwota zewnętrznego dofinansowania: 639765,00, zaś wkład własny wynosił
159942,32 zł



Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska w
obrębie dz. 989, 1127/1, 1140 w m. Różanka wraz z odbudową drogi gminnej
Różanka – Grodzisko – Rola”
– kwota zewnętrznego dofinansowania: 837991,00, zaś wkład własny wynosił
209498,34 zł

2. Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Jaszczurowa, dz. o nr.
ewid. 542/1 wykonano odcinek 750mb - kwota zewnętrznego dofinansowania:
55000,00 zaś wkład własny wynosił 18923,00 zł
Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Jaszczurowa, dz. o nr. ewid.
542/1 wykonano odcinek 750 m.
Z ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w gminie na cele drogowe, zrealizowano
wydatki na łączną kwotę 94523,46 zł. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano
następujące przedsięwzięcia:
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Zakup kruszyw i materiałów na drogi gminne plan 54352,91 zł wykonanie 54324.12 zł
Zakup usług remontowych na 3 odcinki dróg gminnych plan 14000,00 zł wykonanie 13999,98 zł
Zakup usług pozostałych na 5 odcinków dróg gminnych plan 6200,00 zł wykonanie 6199,36zł
Wydatki inwestycyjne na 2 odcinkach dróg wewnętrznych w zarządzie Gminy Wiśniowa plan
20000,00 zł wykonanie 20000,00 zł.

Działalność inwestycyjna - drogi
Infrastruktura drogowa w gminie obejmowała na 1 stycznia 2018 r. 35,5 km dróg gminnych
publicznych oraz 62,62 ha (to jest ok 156 km) dróg wewnętrznych pozostających w zarządzie
Wójta Gminy Wiśniowa.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. długość dróg gminnych publicznych nie uległa zmianie. Drogi
wewnętrzne natomiast zwiększyły się do wartości 72,10 ha ( to jest ok 180km) Drogi asfaltowe
stanowiły 99,78 % wszystkich dróg gminnych publicznych i ok 20% dróg wewnętrznych.
Stan dróg gminnych publicznych, według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni, był bardzo dobry
w 60%, dobry 31%, ostrzegawczy 8% oraz zły 1%. Stanu bardzo złego nie stwierdzono.
Rada Gminy Wiśniewa podjęła na rok 2018 trzy Uchwały w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na przebudowę dróg wojewódzkich projekty budowy chodników
w Szufnarowej w kwocie 50000,00 zł wykonanie w roku 2018na poziomie 41220,00 zł
w Wiśniowej odcinek Lecznica w kierunku Cieszyny – w kwocie 35000,00 zł wykonanie
w roku 2018na poziomie 9310,00 zł
w Wiśniowej odcinek Wiśniowa centrum – w kwocie 39000,00 zł wykonanie w roku 2018 na
poziomie 5000,00 zł
Rada Gminy Wiśniewa podjęła na rok 2018 Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Podkarpackiego na przebudowę drogi wojewódzkiej poprzez
budowę chodnika w miejscowościach Kożuchów i Kalembina w kwocie 120000,00 zł
wykonaną w roku 2018 na poziomie 119883,38 zł
W gminie w 2018 r realizowano ponadto inwestycje drogowe dotyczące :
Przebudowy 12 odcinków dróg wewnętrznych na łącznej długości 2,41km o nawierzchni z
masy bitumicznej za kwotę 761480,84 zł
Modernizacji 3 odcinków dróg wewnętrznych na łącznej długości 0,83 km o nawierzchni z
kamienia tłuczonego za kwotę 76833,55 zł

Droga w Szufnarowej przed i po remoncie.
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ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
W roku 2018 Gmina Wiśniowa przeprowadziła 18 postępowań przetargowych, których
wartość przekroczyła kwoty o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień
publicznych ( Dz.U. 2018 poz. 1986) i mniejszych od kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust . 8 ustawy ( poniżej progów unijnych)
Wykaz przeprowadzonych postepowań:
Ś.271.1.1.2018

Przebudowa ujęcia wody pitnej i stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w
miejscowości Kozłówek

Ś.271.1.2.2018

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiśniowa, Niewodna, Kożuchów oraz Tułkowice.

P.271.1.4.2018
P.271.1.5.2018

Budowa placu zabaw, parkingu i ogrodzenia oraz adaptacja pomieszczeń i wykonanie wentylacji mechanicznej Przedszkole w Wiśniowej
Zabezpieczenie osuwisk w obrębie dz. 317, 320/2, 375 w m. Kozłówek wraz z odbudową drogi gminnej Kozłówek –
Podlas – Cyranówka, oraz dz. 989, 1127/1, 1140 w m. Różanka wraz z odbudową drogi gminnej Różanka –
Grodzisko – Rola

P.271.1.7.2018

Budowa placu zabaw, parkingu i ogrodzenia - Przedszkole w Wiśniowej

Ś.271.1.8.2018

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wiśniowa, Niewodna, Kożuchów oraz Tułkowice.

P.271.1.9.2018

Zabezpieczenie osuwisk w obrębie dz. 317, 320/2, 375 w m. Kozłówek wraz z odbudową drogi gminnej Kozłówek –
Podlas – Cyranówka, oraz dz. 989, 1127/1, 1140 w m. Różanka wraz z odbudową drogi gminnej Różanka –
Grodzisko – Rola”

P.271.1.10.2018

Przebudowa drogi wewnętrznej Pstrągówka Berdechów w km 0+110 - 0+690 w miejscowości Pstrągówka -

P.271.1.11.2018

Przebudowa drogi wewnętrznej Różanka Sarnówka

ZEAS.271.1.12.2018

Przygotowanie i dostawa gorących posiłków Żłobka Samorządowego w Wiśniowej, Przedszkola Samorządowego
w Wiśniowej oraz dla uczniów szkół z terenu Gminy Wiśniowa w roku szkolnym 2018/2019

ZEAS.271.1.13.2018

Dowóz uczniów do szkół gminnych w 2018/2019 r.

P.271.1.14.2018

Zabezpieczenie osuwisk w obrębie dz. 317, 320/2, 375 w m. Kozłówek wraz z odbudową drogi gminnej Kozłówek –
Podlas – Cyranówka, oraz dz. 989, 1127/1, 1140 w m. Różanka wraz z odbudową drogi gminnej Różanka –
Grodzisko – Rola

P.271.1.15.2018

Dostawa i montaż 4 siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Gminy Wiśniowa w miejscowościach Kożuchów,
Oparówka, Różanka i Wiśniowa

Ś.271.1.17.2018

Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków w miejscowościach Wiśniowa, Niewodna, Kożuchów oraz
Tułkowice

P.271.1.18.2018

Przebudowa czterech odcinków dróg w miejscowościach Tułkowice, Markuszowa, Jazowa i Różanka w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych w Gminie Wiśniowa

PP.271.1.19.2018

Ubezpieczenie Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców Gminy Wiśniowa i Frysztak

Ś.271.1.20.2018

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniowa w roku 2019

Ś.271.1.21.2018

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiśniowa w roku 2019
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Roboty budowlane Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia 10
Wartość zawartych umów bez podatku od towaru i usług 7 371 305,82 zł
Dostawy

Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia 1
Wartość zawartych umów bez podatku od towaru i usług 299 137,78 zł

Usługi

Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia 3
Wartość zawartych umów bez podatku od towaru i usług 874 655,68 zł

W 2018 roku Gmina Wiśniowa przeprowadziła 3 postępowania przetargowe których
wartość była równa lub przekraczająca kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy ( powyżej progów unijnych)
Wykaz przeprowadzonych postępowań
PP.271.1.3.2018

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych , kotłów na biomasę oraz pomp
ciepła na terenie Gminy Wiśniowa i Gminy Frysztak

P.271.1.6.2018

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych , kotłów na biomasę oraz pomp
ciepła na terenie Gminy Wiśniowa i Gminy Frysztak

B.271.1.16.2018

Udzielenie kredytu w wysokości 2 815 000,00 PLN na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Wiśniowa
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Dostawy

Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia 1
Wartość zawartych umów bez podatku od towaru i usług 12 021 247,00 zł

Usługi

Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia 1
Wartość zawartych umów bez podatku od towaru i usług 767 175,78 zł
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GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
Na początku 2018 r. zasób mieszkaniowy gminy obejmował następujące mieszkania:

Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Miejscowość
lokalizacja
2
Jaszczurowa
szkoła podstawowa
Kalembina
szkoła podstawowa
Kożuchów
szkoła podstawowa
Markuszowa
ośrodek zdrowia
Niewodna
szkoła podstawowa
Oparówka
szkoła podstawowa
Różanka
szkoła podstawowa
Szufnarowa
bud.starej szkoły
Różanka
bud. mieszkalny
Wiśniowa
Poster. Policji
Kalembina
dworzec PKP
Od września 2018r.

Ilość mieszk.
pow. użytk.
3
2 lokale
96,00m2
1 lokal
57,00m2
2 lokale
147,93m2
4 lokale
161,32m2
2 lokale
94,00m2
1 lokal
63,00m2
1 lokal
52,95m2
1 lokal
47,00m2
1 lokal
72,90m2
3 lokal
147,60m2
1 lokal
25,19m2

Ogrzewanie
co
Sam.wsp.
5
6

Wc
gaz
4
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
tak
tak
nie
nie

tak

samodz.

tak

samodz.

tak

samodz.

tak

wspólne

tak

samodz.

tak
węgl.

wspólne

tak

samodz.

tak

samodz.

tak

samodz.

tak

samodz.

nie

samodz.

Wod.
kanal.
7
tak
osadnik
tak
osadnik
tak
osadnik
tak
osadnik
tak
osadnik
tak
osadnik
tak
osadnik
tak
osadnik
tak
osadnik
tak
osadnik

Potrzeby remontowe

tak
nie

8
remonty bieżące
remonty bieżące
remonty bieżące
remonty bieżące
remonty bieżące
remonty bieżące
remonty bieżące
remonty bieżące
remonty bieżące
remonty bieżące
remonty bieżące

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r., 18 mieszkań, a na dzień
31 grudnia 2018 r. – 19 mieszkań. Zmniejszenie/zwiększenie się liczby tych mieszkań związany
był z tym, że we wrześniu 2018r. PKP przekazało na rzecz Gminy Wiśniowa dworzec w którym
znajduje się 1 mieszkanie.
W zasobie gminy w 2018 r. znajdowały się następujące budynki niemieszkalne:
Domy Ludowe, które wykorzystano w następujący sposób: wynajem sal na imprezy
okolicznościowe.
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Gospodarka mieszkaniowa i komunalna – budynki komunalne niemieszkalne
W roku 2018 zasób budynków komunalnych gminy obejmował następujące lokale/budynki:

Lp.
1
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Miejscowość
lokalizacja
2
DL w Jaszczurowej
DL w Kalembinie
Budynek
Wielofunkcyjny w
Kożuchowie
DL w
Markuszowej
DL w Niewodnej
DL w Oparówce
DL w Różance
DL w Szufnarowej
DL w Jazowej
DL w Pstrągówce
DL w Kozłówku
GOK w Wiśniowej
Budynek szatni w
Wiśniowej
Budynek szatni w
Kozłówku
Budynek szatni w
Szufnarowj
Budynek po GS
Szufnarowj

Wc
gaz
3
tak
nie
tak
tak
tak
tak

tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie

Ogrzewanie
4
tak
tak

Wod.
kanal.
5
tak
osadnik
tak
osadnik
tak
osadnik

tak

tak
osadnik
tak
osadnik
tak
osadnik
tak
osadnik
tak
osadnik
tak
osadnik
tak
osadnik
tak
nie
tak
osadnik
tak
osadnik
tak
nie
tak
nie
tak
nie

tak
tak
tak
węgl.
tak
tak
tak
tak
nie
tak
nie
nie
nie
tak

Łącznie w zasobie gminy znajdowało się, na dzień 1 stycznia 2018 r., 16 budynków
komunalnych
W 2018 r. dokonano remontu budynków. Przedmiotem remontów było, w tym:
Wyremontowano/wykonano instalacje elektryczne w budynkach [1], - DL w Jazowej
Wyremontowano/wykonano instalacje wod-kan w budynkach [0],
Wyremontowano/wykonano instalacje gazowe w budynkach [2], DL Kozłówek
budynek wielofunkcyjny
Wyremontowano/wykonano instalacje CO [1] DL w Kozłówku
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Wyremontowano/wykonano inne instalacje [1] DL w Pstrągówce instalacja
klimatyzacji
remont dachu w budynkach [1] DL w Kalembinie,
wymiana stolarki budowlanej w budynkach [0],
Dostosowanie całości/części obiektu dla osób niepełnosprawnych [1] wejście DL w
Markuszowej
inwestycje związane z otoczeniem budynków[2] – DL w Pstrągówce, DL w
Markuszowej

ŚRODKI POZYSKANE ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH DO BUDŻETU
GMINY
W 2018r. w Gmina Wiśniowa wnioskowano o udział w następujących projektach
finansowanych ze środków zewnętrznych:
1. „Dostawa i montaż 4 siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Gminy Wiśniowa w
miejscowościach Kożuchów, Oparówka, Różanka i Wiśniowa” w ramach Programu
Rozwoju
Małej
Infrastruktury
Sportowo-rekreacyjnej
o
charakterze
wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności OSA Edycja 2018
- (dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)
2. „Wzrost integracji społeczności lokalnej poprzez doposażenie stadionu sportowego w
mini trybuny oraz organizację pikniku rodzinnego” w ramach Podkarpackiego
Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020
- (dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu województwa podkarpackiego)
3. „Rowerem po Gminie Wiśniowa – rozwój szlaków turystycznych” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- (dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)
W 2018r. w Gmina Wiśniowa zrealizowała następujące projekty finansowanych ze
środków zewnętrznych:
1. „Dostawa i montaż 4 siłowni zewnętrznych dla mieszkańców Gminy Wiśniowa w
miejscowościach Kożuchów, Oparówka, Różanka i Wiśniowa”
Całkowita wartość projektu: 170.096,70 zł. brutto, w tym:
- kwota zewnętrznego finansowania: 85.048,00 zł.
- wkład własny wynosił: 85.048,70 zł.
2. „Wzrost integracji społeczności lokalnej poprzez doposażenie stadionu sportowego w
mini trybuny oraz organizację pikniku rodzinnego”
Całkowita wartość projektu: 25.390,79 zł. brutto, w tym:
- kwota zewnętrznego finansowania: 8.450,00 zł.
- wkład własny wynosił: 16.940,79 zł.
Ponadto:
1. „Odnawialne źródła energii w Gminach Wiśniowa i Frysztak” – projekt partnerski z
Gminą Frysztak w trakcie realizacji, zakończenie realizacji zadania w 2019r. zgodnie z
umową.
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 W 2018r. rozliczono część realizacji projektu „Dostawa i montaż kotłów na
biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wiśniowa i Frysztak”
Całkowita wartość części zamówienia: 481.760,00 zł. netto (dotyczy Gminy Wiśniowa), w tym:
- kwota zewnętrznego finansowania: 375.700,00 zł. (dotyczy Gminy Wiśniowa)
- wkład własny etapu wynosił: 106.060,00 zł. (dotyczy Gminy Wiśniowa)
2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa, Niewodna, Kożuchów i
Tułkowice oraz przebudowa ujęcia wody pitnej i stacji uzdatniania wody z
wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w miejscowości Kozłówek w Gminie
Wiśniowa” – projekt w trakcie realizacji, zakończenie realizacji zadania w 2019r.
zgodnie z umową.
 W 2018r. rozliczono I etap realizacji projektu „Przebudowa ujęcia wody pitnej
i stacji uzdatniania z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w miejscowości
Kozłówek w Gminie Wiśniowa”
Całkowita wartość I etapu projektu: 338.066,84 zł. brutto, w tym:
- kwota zewnętrznego finansowania etapu: 165.136,00 zł.
- wkład własny etapu wynosił: 172.930,84 zł.

62
Id: 2DA9C834-E80B-49E2-93D8-0FFADB553BF3. Podpisany

Strona 62

PLANOWANIE PRZESTRZENNE

Ilość
49

Sprawy
Wszczęte postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu
Wszczęte postępowania w sprawie wydania
decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego

9

INFORMACJA PUBLICZNA, SKARGI WNIOSKI PETYCJE
W 2018 roku wpłynęło 48 wniosków o udzielenie informacji publicznej i na wszystkie
wnioski udzielono odpowiedzi.
W 2018 r. do urzędu gminy nie wpłynęły skargi.
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OCHRONA ZDROWIA
Na terenie gminy funkcjonuje dwa podmioty lecznicze i dwie apteki.

Na terenie gminy zrealizowano następujące programy zdrowotne.
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-kwota przeznaczonych ze środków gminy 71441,03 zł
-kwota zewnętrznego finansowania 0,00
- z programu skorzystało: brak danych
2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
- kwota przeznaczona ze środków gminy 1733 zł
-kwota zewnętrznego finansowania 0,00
- programu skorzystało: brak danych
Na dzień 1 styczna 2018 r 27 posiadało zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, a na
dzień 31 grudnia 2018 - 22 podmiotów. Przyczyną spadku jest w czterech przypadkach
likwidacja działalności, w jednym przypadku zmiana właściciela.

Z tzw. Funduszu korkowego ( środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych
zezwoleń na sprzedaż alkoholu) w 2018 roku sfinansowane zostały następujące wydatki
1. Szkolenie sprzedawców terenowe w punktach sprzedaży alkoholu z terenu gminy
Wiśniowa 1830 zł
2. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu 3012,60
3. Kolonie letnie dla dzieci z problemem alkoholowym ze szkół podstawowych i
gimnazjum 8 385,40
4. Prowadzenie na terenie gminy działań informacyjnych i edukacyjnych ( materiały
profilaktyczne, warsztaty, przedstawienia profilaktyczne dla uczniów 13 033,00
5. Dofinansowanie zadań realizowanych w zakresie organizowania czasu wolnego 21
032,29
6. Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu
problemów alkoholowych 9 443,74
7. Praca GKRPA w Wiśniowej 14 704,00
Do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wpłynęło zgłoszeń 25 ( 7
osób wzywano więcej niż jeden raz) przypadków nadużywania alkoholu. W 2018 r. nie
odebrano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
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WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
POŻYTKU PUBLICZNEGO
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 został
uchwalony przez Radę Gminy Wiśniowa 8 listopada 2017 r., uchwałą nr
XXXVIII/250/2017.
Współpraca z organizacjami w realizacji zadań publicznych była realizowana
w następujących formach:
1) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym poprzez otwarte
konkursy, tryb pozakonkursowy,
2) konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących pożytku publicznego
z organizacjami pozarządowymi oraz innym i podmiotami,
3) wzajemnie informowanie się o planach, zamierzeniach i kierunkach działań,
4) realizacja przedsięwzięć z udziałem mieszkańców poprzez inicjatywę lokalną,
5) obejmowanie patronatem Wójta Gminy Wiśniowa przedsięwzięć organizowanych
przez organizacje pozarządowe,
6) udostępniania lokali i nieruchomości, a także sal i pomieszczeń, na preferencyjnych
warunkach w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego,
7) udzielania pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków
finansowych z innych źródeł niż budżet gminy,
W roku budżetowym 2018 Gmina Wiśniowa ogłosiła 3 otwarte konkursy ofert na
realizację zadań w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
Złożona została 1 oferta przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie
Charytatywne. Organizacji została udzielona dotacja w wysokości 42.087,50 zł.
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
obejmujące
1) Realizację projektów kulturalnych w zakresie organizacji różnych przedsięwzięć
artystycznych w tym plenerów malarskich, warsztatów artystycznych
2) Realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej rozwijających świadome
uczestnictwo w kulturze służących podnoszeniu atrakcyjności oferty kulturalnej m.in.
koncerty, wystawy, odczyty.
Złożona została 1 oferta przez Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego
w Wiśniowej Organizacji została udzielona dotacja w wysokości 10.000,00 zł
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
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Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
obejmujące:
1) Realizację projektów obejmujących organizację imprez kulturalnych wspierających
integrację mieszkańców i promocję Gminy związanych z kultywowaniem tradycji lokalnej
2) Realizacje projektów mających na celu pobudzenie aktywności mieszkańców do
wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej
Złożona została 1 oferta przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Wiśniowa. Organizacji
została udzielona dotacja w wysokości 32.500,00 zł
Łączna kwota wydatkowana w 2018 r. w drodze otwartego konkursu ofert wyniosła
84.587,50 zł.
Ponadto udzielono dotacji w trybie art. 19 a ustawy tj. z pominięciem trybu
konkursowego następującym organizacjom:
- Fundacja Rozwoju Dobre Życie - na realizację zadania z zakresu nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji oświaty i wychowania pn. „Akademia Animacji Lokalnej” – wysokość
dotacji: 3.000,00 zł
- Fundacja Cherry Home - na realizację zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Dzień Kobiet i Forum Turystyczne” – wysokość
dotacji: 5.000 zł
- Stowarzyszenie Kobiet Gminy Wiśniowa – na realizacje zadania z zakresu działalności
charytatywnej pn. „Dystrybucja żywności dla osób o niskich dochodach” – wysokość
dotacji 2.500,00 zł
Informacje dotyczące działań Gminy Wiśniowa w zakresie udzielonych dotacji
zamieszczone zostały na stronie internetowej gminy: www.wisniowa.pl w zakładce NGO,
bip.wisniowa w zakładce NGO oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
W 2018 r. nie realizowano przedsięwzięć w ramach inicjatywy lokalnej.
W ramach pomocy organizacjom pozarządowym użyczono lokalu w budynku byłej szkoły
podstawowej w Tułkowicach na siedzibę organizacji „TAK ŻYCIU” oraz OSP Tułkowice z
wykorzystaniem na siłownię jak również Ochotniczej Straży Pożarnej w Jazowej
pomieszczenia byłej szkoły z wykorzystaniem na siłownię dla lokalnej społeczności.
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REALIZACJA UCHWAŁ I STRATEGII
W roku 2018 zostały podjęte uchwały w sprawie:
1. przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na
dofinansowanie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Komendy
Powiatowej Policji w Strzyżowie, w tym zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej
Policji w Strzyżowie, wyposażenia pocztu sztandarowego, materiałów edukacyjno –
prewencyjnych oraz usług z tym związanych.
2. zmiany uchwały Nr XXXII/271/2014 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 stycznia 2014
r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wiśniowej do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego
dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne.
3. przystąpienia do procedury zmiany granic sołectw Niewodna i Różanka.
4. uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wiśniowa
5. określenia wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę Wiśniowa
przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
6. zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
7. zmian w planie finansowym dla wydzielonego rachunku dochodów własnych
samorządowych oświatowych jednostek budżetowych
8. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2018 r. oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2018 r.
9. podziału gminy Wiśniowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych w każdym okręgu wyborczym
10. przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na
terenie Gminy Wiśniowa na 2018 r.
11. przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szufnarowa
12. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wiśniowa na lata 2018
-2020
13. utworzenia Żłobka Samorządowego w Wiśniowej
14. zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
15. zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
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16. podziału gminy Wiśniowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
17. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2018-2034
18. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2018-2034.
19. zmian w budżecie gminy na 2018 r.
20. zmiany uchwały Nr XLII/282/2018 Rady Gminy Wiśniowa w sprawie utworzenia
Żłobka Samorządowego w Wiśniowej z dnia 13 marca 2018 r.
21. dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniowa
22. przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu odprowadzania
ścieków na terenie gminy Wiśniowa
23. zmiany uchwały Nr XLII/282/2018 Rady Gminy Wiśniowa w sprawie utworzenia
Żłobka Samorządowego w Wiśniowej z dnia 13 marca 2018 r.
24. ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w Wiśniowej,
maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych
opłat.
25. zmian w budżecie gminy na 2018 r.
26. zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu
budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
27. zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów.
28. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na realizację zadania
prowadzenie Powiatowego centrum Kultury
29. i Turystyki z siedzibą w Wiśniowej.
30. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2018-2034.
31. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiśniowa za 2017 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2017 rok.
32. udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium
33. z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
34. zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Ośrodka Kultury w
Wiśniowej za rok 2017
35. zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wiśniowej za rok 2017.
36. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Gminy Wiśniowa
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37. określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wiśniowa miejsc sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych
38. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Wiśniowa prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej oraz ustanowienie na niej stosownych
służebności.
39. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest
Gmina Wiśniowa
40. zmian w budżecie gminy na 2018 r.
41. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2018-2034.
42. ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi Gminy Wiśniowa wynagrodzenia
43. przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek
wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa realizujących zadania w zakresie
wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków
budżetu Gminy Wiśniowa
44. zmian w budżecie gminy na 2018 r.
45. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Wiśniowa prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej oraz ustanowienie na niej stosownych
służebności
46. zmian w budżecie gminy na 2018 r.
47. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2018-2034.
48. 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 20172023
49. zmian w budżecie gminy na 2018 r.
50. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I
półrocze roku budżetowego
51. zmiany uchwały Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 28 maja 2015 r. w
sprawie przyjęcia Statutu Gminy Wiśniowa.
52. zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
53. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2018-2034
54. zmiany Uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w
sprawie trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej
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55. Udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Kobiet Gminy Wiśniowa
56. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2018-2034.
57. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa
58. przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.
59. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów
60. wysokości stawek podatku od nieruchomości
61. zmian budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
62. wzoru deklaracji na podatek rolny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
63. wzoru deklaracji na podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
64. wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
65. zmiany uchwały Nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 5 grudnia 2017
r. 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:
WNDRPPK. 09.01.00-18-0011/17
66. Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa
67. wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wiśniowa
68. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wiśniowa
69. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej
Rady Gminy Wiśniowa
70. wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady
Gminy Wiśniowa
71. wyboru Przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej Rady Gminy Wiśniowa
72. powołania składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa
73. ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi Gminy Wiśniowa wynagrodzenia.
74. wzoru deklaracji na podatek rolny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
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75. wzoru deklaracji na podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
76. wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie
77. przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiśniowa
78. przyjęcia programu osłonowego Gminy Wiśniowa w zakresie dożywiania „Posiłek w
szkole i w domu” na lata 2019-2023
79. określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Wiśniowa na pomoc w
formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
80. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Wiśniowa
81. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na
realizację zadania publicznego (chodnik Tułkowice)
82. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na
realizację zadania publicznego (chodnik Kalembina)
83. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wojaszówka na realizację zadania
publicznego w ramach projektu pn.: „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”
84. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jasło na realizację zadania publicznego w
ramach projektu pn.: „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”
85. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Strzyżów na realizację zadania
publicznego w ramach projektu pn.: „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”
86. zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
87. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz planów pracy stałych komisji
Rady Gminy Wiśniowa na rok 2019
88. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla
osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
89. zmiany Uchwały V/23/2015 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 23 luty 2015 r. w sprawie
uchwalenia statutu sołectwa Jazowa
90. zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
91. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Wiśniowa
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92. uchylenia uchwał Rady Gminy Wiśniowa
93. udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na
realizację zadania publicznego
94. zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
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