UCHWAŁA NR XXXIII/233/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 4 ustawy
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)

z dnia

8 marca

1990 roku

o samorządzie

gminnym

Rada Gminy Wiązownica
uchwala, co następuje:
§ 1. W wydatkach budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dział
Rozdział
Paragraf
600
60016
4590

6050

Nazwa (działu,
Zwiększenia
Zmniejszenia
w tym zadania zlecone
rozdziału,
Zwiększenia
Zmniejszenia
paragrafu)
TRANSPORT
212 600,00
88 000,00
I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne
212 600,00
88 000,00
gminne
- wydatki bieżące
Kary
17 600,00
i odszkodowania
wypłacane na rzecz
osób fizycznych
- odszkodowanie za
grunt przejęty pod
drogę publiczną
(gminną)
- wydatki majątkowe
Wydatki
195 000,00
88 000,00
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
- przebudowa drogi
30 000,00
w Piwodzie (za
rzeką)
- przebudowa drogi
15 000,00
w Wiązownicy (dz.
nr ewid. 1781, 1796,
1826)
- budowa drogi
45 000,00
gminnej w Radawie
ul. Dębowa
- przebudowa drogi
10 000,00
gminnej w Cetuli
- przebudowa drogi
10 000,00
gminnej
w Wiązownicy ul.
Nowa (dz. nr ewid.
411)
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900

90001

6050

- przebudowa drogi
gminnej
w Wiązownicy ul.
Nowa (dz. nr ewid.
126)
- przebudowa drogi
gminnej
w Wiązownicy
(boczna ul.
Radawskiej)
- przebudowa drogi
gminnej
w Wiązownicy ul.
Szkolna (dz. nr ewid.
1508)
- przebudowa drogi
gminnej w Szówsku
ul. Setna (dz. nr
ewid. 2908)
- przebudowa drogi
gminnej w Szówsku
ul. Koniaczowska
(dz.nr ewid. 1447,
1372)
- przebudowa drogi
w Szówsku (ul.
Setna)

10 000,00

-

10 000,00

-

10 000,00

-

10 000,00

-

15 000,00

-

10 000,00

-

- przebudowa drogi
w Surmaczówce

20 000,00

-

-

70 000,00

-

18 000,00

23 000,00

182 600,00

-

174 600,00

-

174 600,00

- przebudowa drogi
gminnej
w Wiązownicy ul.
Nad Sanem (dz. nr
ewid. 1188)
- przebudowa drogi
gminnej
w Wiązownicy ul.
Nad Sanem /boczne/
(dz. nr ewid. 1361,
1246)
GOSPODARKA
KOMUNALNA
I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Gospodarka
ściekowa i ochrona
wód
- wydatki majątkowe
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
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90005

4170
4300

90015
6050

926
92601
6050

- budowa garażu na
terenie oczyszczalni
etap III
Ochrona powietrza
atmosferycznego
i klimatu
- wydatki bieżące
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup usług
pozostałych
- aktualizacja Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej dla
Gminy Wiązownica
Oświetlenie ulic,
placów i dróg
- wydatki majątkowe
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
- budowa
oświetlenia
ulicznego w m.
Radawa, ul.
Dębowa, dz. nr ewid.
71, 58/68, 57/10,
58/1, 61/2, 62/5,
56/21, 67
- budowa
oświetlenia
ulicznego w m.
Radawa, ul. Ojca
Pio, dz. nr ewid.
40/2, 41/1
KULTURA
FIZYCZNA
Obiekty sportowe
- wydatki majątkowe
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
- budowa
oświetlenia stadionu
w Piwodzie
- budowa
piłkochwytu oraz
budek dla
zawodników na
boisku sportowym

8 000,00

8 000,00

8 000,00

-

-

8 000,00

15 000,00

-

15 000,00

-

10 000,00

-

5 000,00

-

35 000,00

-

35 000,00

-

35 000,00

-

20 000,00

-

15 000,00

-
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w Cetuli
Razem

270 600,00

270 600,00

-

-

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXXIII/234/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXX/208/2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania
dotacji udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne lub
niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wiązownica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2016 r.,
poz.1943, z późn. zm.) Rada Gminy Wiązownica uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXX/208/2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych
zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych osobom
prawnym lub fizycznym prowadzącym przedszkola niepubliczne lub niepubliczne inne formy wychowania
przedszkolnego na terenie Gminy Wiązownica ( Dz. Urzęd. Woj. Podkarp. z 2017 r., poz. 1153) wprowadza się
następujące zmiany: w § 3 ust. 1 pkt. a i pkt. b otrzymują brzmienie: ,,Dotacja dla przedszkoli niepublicznych
i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego przysługuje:
a) Przedszkola niepubliczne, o których mowa w art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego
ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości 81% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na
ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, pod warunkiem że osoba
prowadząca niepubliczne przedszkole poda organowi właściwemu do udzielenia dotacji informację
o planowanej liczbie uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane wydatki
bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają wartości
50% jego zaplanowanych wydatków bieżących niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji określa się
w wysokości 81 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej przedszkole,
z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia
niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Jeżeli do niepublicznego
przedszkola uczęszcza uczeń w wieku do lat 5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, który
nie jest uczniem niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji
udzielonej zgodnie z ust. 2b ustawy do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli
określonej dla gminy dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych
przedszkoli, o których mowa w ust. 2b ustawy, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji,
pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14 d ust. l ustawy, przewidzianej na
ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów
udzielonej dotacji niepublicznego przedszkola ,o którym mowa w ust. 2b, przyjmuje się wskaźnik procentowy
w wysokości 75%.
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b) Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 90 ust. 2d ustawy o systemie
oświaty otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu gminy w wysokości 46% podstawowej kwoty dotacji dla
przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego
ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla
gminy, pod warunkiem że osoba prowadząca niepubliczną formę wychowania przedszkolnego poda gminie
informację o planowanej liczbie uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji. W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, w którym zaplanowane
wydatki bieżące finansowane z użyciem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie przekraczają
wartości 50% jego zaplanowanych wydatków bieżących niebędącego przedszkolem specjalnym, kwotę dotacji
określa się w wysokości 46% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w najbliższej gminie prowadzącej
przedszkole, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego
ucznia niepełnosprawnego innej formy wychowania przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla
gminy. Jeżeli do niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza uczeń w wieku do lat
5 niebędący mieszkańcem gminy dotującej tę inną formę wychowania przedszkolnego, który nie jest uczniem
niepełnosprawnym, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie
z ust. 2d ustawy do wysokości iloczynu podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli określonej dla gminy
dotującej i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych form wychowania
przedszkolnego, o których mowa w ust. 2d ustawy, w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej
dotacji, pomniejszając powyższy iloczyn o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. l ustawy, przewidzianej
na ucznia na dany rok budżetowy. W przypadku braku na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów
udzielonej dotacji niepublicznego przedszkola, przyjmuje się wskaźnik procentowy w wysokości 40%’’.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXXIII/235/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr III/12/15 Rady Gminy Wiązownica z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia
"Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami na lata 2015-2017"
Na
podstawie
art. 7 ust
1 pkt 19 oraz
art. 18 ust
2 pkt 15 ustawy
z dnia
8 marca
1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) art. 5a ust.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r.
o działalności
pożytku
publicznego
io
wolontariacie
(Dz.U.
z 2016r.,
poz. 1817 z późn. zm.) Rada Gminy Wiązownica uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr III/12/15 Rady Gminy Wiązownica z dnia 15 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia „
Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami na lata 2015 - 2017” wprowadza się
następujące zmiany:w rozdziale VI. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE Programu dodaje się pkt d)
w
następującym
brzmieniu:
działalność
na
rzecz
integracji
i reintegracji
zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXXIII/236/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Wiązownica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ,,o samorządzie gminnym,, ( t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 z późń. zm. ) w związku z art. 4. 1. Pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
,,o pracownikach samorządowych,, ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późń. zm. ), art. 68 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późń. zm. ), Rada Gminy Wiązownica, na wniosek Wójta
Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Powołuje się Panią Anetę Dziduch, na stanowisko Skarbnika Gminy Wiązownica z dniem 26 kwietnia
2017 roku.
§ 2. Powołanie skutkuje nawiązaniem stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Gminy Wiązownica
z dniem określonym w § 1.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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Uzasadnienie
Z uwagi na podjęcie przez Radę Gminy Wiązownica w dniu 2 marca 2017 r. uchwały nr XXX/214/2017
w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Wiązownica, zwolnione zostało powyższe stanowisko. W związku
z tym wnioskuję o powołanie p. Anety Dziduch na Skarbnika Gminy Wiązownica. P. Dziduch posiada
niezbędne kwalifikacje i doświadczenie. Stosunek pracy Skarbnika Gminy, nawiązuje się na podstawie
powołania ( art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych ), powołanie skarbnika na wniosek
wójta, należy do wyłącznej właściwości rady gminy ( art. 18 ust. 2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym ).

Id: 8D880349-8BEE-4F0A-824A-B192F66F4EAA. Podpisany

Strona 1

UCHWAŁA NR XXXIII/237/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wiązownica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ,,o samorządzie
gminnym,, ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 466 z późń. zm. ), Rada Gminy Wiązownica uchwala co następuje:

§ 1. W uznaniu zasług dla Gminy Wiązownica, za wzorową wieloletnią pracę, nadaje się tytuł: Honorowy
Obywatel Gminy Wiązownica Pani Stanisławie Czyż.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wiązownica i Wójtowi Gminy
Wiązownica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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UCHWAŁA NR XXXIII/237/2017
RADY GMINY WIĄZOWNICA
z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wiązownica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ,,o samorządzie
gminnym,, ( t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 466 z późń. zm. ), Rada Gminy Wiązownica uchwala co następuje:

§ 1. W uznaniu zasług dla Gminy Wiązownica, za wzorową wieloletnią pracę, nadaje się tytuł: Honorowy
Obywatel Gminy Wiązownica Pani Stanisławie Czyż.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Wiązownica i Wójtowi Gminy
Wiązownica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socała
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Wiązownica, dnia 2017-04-27
Urząd Gminy Wiązownica
ul. Warszawska 15
37-522 Wiązownica
XXXIII
Redakcja Dziennika Urzędowego
Województwa Podkarpackiego
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

WNIOSEK O OGŁOSZENIE W WOJEWÓDZKIM DZIENNIKU URZĘDOWYM
AKTU NORMATYWNEGO / INNEGO AKTU PRAWNEGO
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 296), niniejszym przekazuję celem ogłoszenia w
wojewódzkim dzienniku urzędowym niżej wymienione akty normatywne / inne akty prawne:

-

Uchwała Nr XXXIII/234/2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 25 kwietnia 2017 r. zmieniająca
Uchwałę Nr XXX/208/2017 Rady Gminy Wiązownica z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego
wykorzystania dotacji udzielanych osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym przedszkola
niepubliczne lub niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy
Wiązownica
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