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Z okazji nadchodzących wakacji
wsrystkim nauc4tcielom i uczniom

zy czenia udanego wyp o czynku,
słonecznej pogody i prawdziwie

letnich nastĘów

skłąda
Wójt Gminy Wśniew
Kr4tsztof Kryszczuk

Ulizyta Ks. Biskupa

Zbigniewa Kiernikowskiego

Wdniach8-9czerwcabr .
w gminie Wiśniew gościł

Ordynariusz Diecezji Siedleckiej
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup

Zbigniew Kiernikowski.

W czasie tzw. wizytacji kano-
nicznej, spotkał się z nauczycielami
i uczniami ze szkoł w Myrsze, Go-
stchorzy i Wiśniewie, pracownika-
mi Urzędu Gminy oruz gtwami pa-
rafialnymi.

W kościele parafi alnyrn w Wiśnie-
wie, z rąk Księdza Biskupa ponad
130 osób przyjęło Sakrament Bierz-
mowania.

Więcej o wizycie na str 8.

W numerze m. in.:
. Sprawozdanię z wykonania budzetu Gminy Wiśniew w 2003r.- str. I-IV.
o Regulamin konkursu plastycznego ,,Mój pomysł na herb i fląsę Gminy Wiśniew,,

- str. I 1.
. Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego - str. 5.
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Informacja Wójta Gminy Wiśniew
w sprawie wydanych zarządzeit
od29 marca do 20 maja 2004r.

* Zarządzenie Nr l22l04 z dnia29 marca2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przepro wad zenia pr zetar gu.

* Zarządzenie Nr l23104 z dniaf9 marcaf004r.
w sprawie powołania Komisji Wójtowskiej
w ramach ,,Programu ograniczenia zanieczy-
szczeń środowiska składnikami nawozowymi
pochodzenia n,uierzęcego w województwie
mazowieckim."

* Zarządzenie Nr 124104 z dnia29 marca2004r.
w sprawie powołania zespofu osób
opiniujących złoŻone oferty, celem
przedłoienia propozycji ofeĄ, na którą
proponuje się udzielenie dotacji.

* Zarządzenie Nr 125104 z dnia 14 kwietnia
2004r. w sprawie rozłoŻenia na raty zaległości
zazuĘcie wody i zrzut ścieków.

* Zarządzenie Nr 126104 z dnja 14 kwietnia
20O4r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu
przetargu na sprzedtŻ i dzierżnwę
nieruchomości mienia gminnego'

* Zarządzenie Nr 127104 z dnia 7 maja 2004r,
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargów (dot. dzieriav,ry
nieruchomości mienia gminnego).

* Zarządzenie Nr 128/04 z dnia |7 majaf004t.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków
Dyrektora SzkoĘ Podstawowej w Jastrzębiach
Smiarach.

* Zarządzenie Nr 129104 z dnia |7 maja f004r.
w sprawie umorzenia odsetek od nieter-
minowych wpłat należności za zużycie wody
i złzut ścieków.

* Zarządzenie Nr 130/04 z dnia 19 maja 2004r.
w sprawie powołania obwodowych Komisji
Wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzieft
13 czerwca2}}4r.

* Zarządzenie Nr 13 |l04 z dnia 20 maja 2004r.
w sprawie ustalenia cen nieruchomości mienia
gminnego przeznaczonych do sprzedaży.

* Zarządzenie Nr l32l04 z dnia f0 maja 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu (dot. wykonania
modernizacji drogi gminnej w miejscowości
Helenów).

* Zarządzenie Nr l33l04 z dnia20 maja2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do
przeprowadzenia przetargu (dot. wykonania
ciągu drogowego w miejscowości Wólka
Wołyniecka).
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Uchwały Rady G
Podczas XIV Sesji 21 kwietnia2O0{r.

Rada Gminy w Wiśniewie
podjęła następujące uchwały:

* Nr XIV/9f104 z dn. 21.04. 2004r. w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy.

* Nr XIV/93/04 z dn. 21. 04.2004r. w sprawie upowaznienia Wójta
gminy do wynajęcia lokalu uzytkowego Nr 4 przy ul. Siedleckiej
l5 w Wiśnięwie zprzeznaczenięm na garaż.

* Nr XIV/94/04 z dn.21. 04.2004r, w sprawie wyraŻenia zgody na
poĘcie zobowiązan,

* Nr XIV/95lo4 z dn.2|. 04.2004r. sprawie upoważnienia Wójta
Gminy do wyrazenia zgody na obciążenie nieruchomości mienia
gminnego.

* Nr XIV/96/04. z dn.2|.04. f004r. w sprawie upowaznienia Wójta
Gminy do wyrazenia zgody na obciążenie nieruchomości mięnia
gminnego.

* Nr XIV/97104 z dnia 21.04.2004r, w sprawie upoważnienia
Wójta Gminy do sprzeduĄ nieruchomości mienia gminnego.

x Nr XIV/98/04 z dnta 2I. 04. 2o04r. w sprawie ustalęnia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych.

* Nr XIV/99104 z dnia 2l. 04. 2004r. w sprawie załoŻenia
Publiczrego Gimnazjum w Śmiarach.

* Nr XIV/100104 z dma 2L 04. f004r. w sprawie ustalenia projektu
planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Wiśniew.

* Nr XIV/101l04 z dniazl.04.2o04r' w sprawie określenia projektu
obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Wiśniew.

* Nr XIV/IOŻ|O  z dnia f1. 04. f004r. w sprawie zamiaru
utworzenia Zespotu OŚwiatowego w Śmiarach.

x Nr XIV/IO3|O4 z dnia 21. 04. 2OO4r. w sprawie wprowadzenia
zmiany w Uchwale Nr VIV38/03 z dnia 30 kwietnia 2003r. Rady
Gminy w Wiśniewie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Wiśniew

* Nr XIV/I04/04 z dnia 2|. 04' 2004r' w sprawie nriany uchwały
Nr XIX/|20D3 Rady Gminy w Wiśniewie z dnia
f5 lipca 1993r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy
Wiśniew miejsc sprzedaĄ napoj ów alkoholowych.

Podczas XV Sesji 29 kwietnia}004 r.
Rada Gminy w Wiśniewie

podjęła następujące uchwały:

x Nr XV/105lo4 z dniafg. 04' 2004r. w sprawie zmian w budżecie
gminy naf004r.

* Nr XV/106/04 z dnia f9. 04. fO04r. w sprawie ustalenia wyso-
kości diet dla Radnych Rady Gminy w Wiśniewie.

x Nr XV/107l04 z dniazg.04.fooŁr, w sprawie ustalenia wysokoś-
ci diety dla Przęwodniczącego Rady Gminy w Wiśniewie.

* Nr XV/108104 z dnia 29. 04. f004r. w sprawie ustalenia wyso-
kości diet dla soĘsów Gminy Wiśniew.

Gminne Wieści



WYNIKI GŁoSowANIA
w wYBoRAcH PosŁow Do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w dniu L3 czerwca2004 r.

FREKWENCJA
0kręg
wyborczy Myrcha Kosiorki Paduchy Wlśniew Radomyśl Śmiary

||ośÓ osob
uprawnionych do
głosowania

526 284 582 1.343 801 756

||ośÓ kań
wyjętych z urny 68 59 118 354 155 213

l|ośÓ głosów
nieważnych 3 1 3 11 5 5

||ośÓ gtosÓw
waznych 65 58 115 343 150 208

Frekwencja ze wszystkich okręgów wyborcrych wyniosła 22,5yo.

WYNIKI GŁoSoWANIA
Myrcha
(oddane
qłosy)

Koslorki
(oddane
głosy)

Paduchy
(oddane
głosy)

Wiśniew
(oddane
głosy)

Radomyśl
(oddane głosy)

Śmiary
(oddane
głosy)

ogółem
(oddane
głosy)

Platforma Obvwatelska 1 2 11 23 8 1 46
Polska Pańla Pracv 0 0 3 1 1 1 6
Samoobrona 30 28 39 106 71 36 310
SLD.UP 0 1 1 11 2 0 15
Unia PolitvkiRealnei 0 0 0 3 0 7 10
Narodowy Komltet Wy-
borczv

0 0 0 2 0 0 2

Iniciatvwa dla Polski 0 3 0 1 0 1 5
KIVW Socjaldemokracji
Polskiei

3 0 1 I 2 0 14

Prawo iSprawiedllwośó 6 I 6 42 5 19 86
Lisa Polskich Rodzin 5 11 33 50 15 116 230
Komitet "OKO" 0 0 0 1 0 0 1
Unia WoIności 2 0 0 5 1 0 8
Polski Stronnictwo
Ludowe

18 5 23 86 44 27 203

KPE|R. PLD 0 0 0 0 1 0 1
Polska Partia Narodowa 0 0 0 2 0 0 2

Gminne Wieści



WIZYTA
KslĘDzA B|SKUPA ZBIGNIEWA KIERN|KoWSKIEGo
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GOSTCFIORZY

8 czerwca 2004 roku, był wyjątko-
wym dniem' W progach naszej szkoĘ
mieliśmy wielki zaszczyt podejmowaó
Księdza Biskupa Zbigniewa Kierniko-
wskiego. Naszego gościa i towarry-
SZące mu osoby powitała pani dyrektor
Anna Borkowska i pierwszoklasista
Mateusz Bednarczyk. Pozostali zebrani
z radością zaśpiewali ,,Bądź pozdro-
wiony gościu nasz,,.

Następnie uczennicę klasy VI
zaprezentowaĘ przedstawienie
pt' ,,Prawo jazdy,,, pgtem było
sztuczne wprawdzie, ale harcerskie -

ognisko i harcerska pieśń ,,Płonie
ognisko i szumią lcnieje'', a potem'..
potem Ksiądz Biskup siadł na pniu
drzewa prry ognisku, wśród zuchów
i pozostĄch uczniów, i ... śpiewał
z nami o ,,gapie harcerzu
i stokrotce,'. Na blisko pół godziny
stał się naszym druhem drużynowym,
rozmawiał' ze swoj ą druiyną -uczniami
i nauczycielami. Pięknie przedstawił
sylwetkę bł' ks. Stefana Wincentego
Frelichowskiego - patrona harcerzy,
pytał.'. rozmawialiśmy... problematy-
ka |<rzy Ża, przebaczenia, rol i świeckich
w Kościele to trudne tematy poruszone
przezDrogiego Gościa z nami' Dzieci,
początkowo onieśmielone, równiez
zasypĘ Księdza Biskupa wieloma
planiami. ChciĄ dowiedzieć się
i o stopnie w szkole, i o miejsce
urodzenia, i o pobyt w Rzymie,
i o znajomość języków obcych'
Ksiądz Biskup mile zaskoczał nas

umiejętnością nawiązyrvania kontaktu
zmłodzieżąi humorem.

Równie szybko jak spotkanie
zuczniami minęła rozmowa Znalczy-
cielami i rodzicami.

Jesteśmy przekonani, źLe radośó
Naszego Gościa, uśmiech na jego
twarry, słowa uznania i pochwĄ
zł'oŻone na ręce pani dyrektor nie byĘ
Ęlko kurtuazją i grzecznością. Było
nam bardzo miło pozostaną dla nas
miłym wspomnieniem.

Ten dzień, ta - jak narwał.a to pani dyrektor _ ,,niezwykła
lekcja'' upĘnęła w bardzo miłej, harcerskiej i rodzinnej
atmosferze, i z pewnością pozostanie w pamięci jej
uczestnikom na długo Na pamiątkę wizyty w naszej szkole
Ksiadz Biskup wręczył dzieciom pamiątkowe książki, a na ręce
pani dyrektor przekazał dodatkowy zbior książek swego
autorstwa. My ze swej strony obdarowaliśmy Czcigodnego
Gościa haftowanym obrazem ,,Frasobliwego Jezusa''
z dedykacją. Upominkiem podziękowaliśmy również
Ks. Proboszczowi z Wiśniewa za doĘchczasową współpracę.
Zdjęcia, film video i wpis do Kroniki pozostaną dla nas mitym
wspomnieniem.

Wodzimierz Sosnowski

Gminne Wieści



XIV SESJA RADY GMINY
c.d. ze str.3

Radni przystąpili do głosowania nad kolejnymi uchwałami dotyczącymi:
- ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych,
. załozęnia Publicznego Gimnazjum w Smiarach,
- ustalenia projektu planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez
gminę WiŚniew,
- okręŚlęnia projektu obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez
gminę Wiśniew,
- zamiaru utworzenia Zespołu oświatowego w Smiarach,
- wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr VIV38/03 z dnta 30 kwietnia 2003r.
Rady Gminy w Wiśnięwie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wiśniew.
- zmiany uchwały Nr XDUl20l93 Rady Gminy w Wiśniewię z dnia
25 |ipca l993r' w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wiśniew miejsc
sprzedaĄ napojów alkoholowych. Na ten temat pozytywnie wypowiedziaĘ
się wszystkie Stałe Komisje. ZaproponowaĘ zmianę minimalnej odległości
punktów sprzedaŻy a|koholu od szkół, przedszkoli, kościołów, cmentarzy do
50m' Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych takze
wniosek zaopiniowąła po4Ęwnie'

Kolejnym punktem obrad byĘ interpelacje l zapytaniaradnych.
Przewodniczący _ Janusz Markiewicz odczytał Uchwałę Nr XLII/86/ZS/04

Składu orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Warszawie Zespół
w Siedlcach w sprawie pozytywnej opinii o możliwości sfinansowaniaPrzez
Gminę WiŚniew planowanego na rok 2004 deficytu budzetowęgo otaz
prawidłowości prognozy kwory długu.

Następnie odcz7Ąane zostało pismo soĘsa wsi Borki Kosiorki w sprawie
zwiększenia punktów sprzedaĄ napojów alkoholowych o zawartości alkoholu
powyżej 4,5oń oraz pismo pani Heleny Przesmyckiej w sprawie utwardzenia
drogi we wsi WiŚniew Kolonia.

Radny Jan Jastrzębski poprosił o przyspieszenie wykonania ograniczników
t bliŻszę ustawienie znaków drogowych na skrzyżowaniu we wsi Borki
Kosiorki. Poruszył także sprawę budowy gazociryu w rejonie Bork Wyrk.
Wójt Gminy odpowiedział, ze sprawa oznaczęnia drogi zostanie przekazana do
Starostwa Powiatowego, natomiast w sprawie budowy ewentualnego
gazociryu będzie rozmawiał zZakładem Gazowniczym w Łukowię.

W dalszej częŚci sesji dużo uwagi poświęcono na omówienie stanu dróg
w gminie. Pruewodniczący - Janusz Markiewicz zaproponował, aby wszystkie
sprawy związane z remontami dróg zgłaszać na piśmie do Zastępcy Wójta -
Stanisława Kanickego.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przęwodniczący dokonał zamknięcia
XIV sesji Rady Gminy.

mowych ogródków.
Jak zwykle przewidziano atrakcyjne nagrody.

Gminne Wie.(ri

4'W zgłoszeniu do udziafu w kon-
kursie wymagana jest pisemna
zgoda bezpośrednio zaintereso-
wanych.
i.-ń1..*'" zgłoszenie do konkursu
na|eĘ składać w Urzędzie Gminy
w Wiśniewie pok' nr 6.
6. Ocena przedmiotu konkursu nas-
tępuje po lustracji, któĘ termin
ustalony zostanie przez otganizato-
rów konkursu.
ł:'w ;;;aie ocenie podlegają
takie ęlementy jak inwencja, kom-
pozycja, kolorystyka, estetyka, ory-
ginalność' ocena w skali l-10 pkt.
wystawiana jest pfizez komisję
lustracyjną.
8. W lusmacji i ocenie ogródka i za-
grody udział wezną przedstawiciele
UG Wiśniew, GoK.u, oraz specja-
liści z Powiatowego Zespofu
Doradców Rolnych.
9. W koŃursie przyznawana jest I,
II, i m nagroda, a laureat I nagrody
przechodzi do etapu powiatowego
w Siedlcach.
10. Komisja konkursowa dokona
gceny'.i..ąa''uróczys1.y.q.r'pod.śumowa...
niu podczas Festynu Gmirmego
w Wiśniewie przedstawi wyniki
konkursu.

Za.p,ragqąp!!

RoZwIĄZANIE
I<RZYZOWKI
Z NUMERU 8

,rWiosenne nastroje"

Nagrody wylosowali:
- Milena Jastrzębska _

zam,Łupiny 44,
- Zofia Ławecka -

zam. Tworki,
. Ewa Jastrzębska _

zam.Daćbogt27
. Teresa Kołecka

zam. Wiśniew
- Jan Stefaniak

zam' Wiśniew

Zwycięzcy o sposobie odebrania
nagród (króliki angorskie
i albumy na zdjęcia) zostąną
powiadomieni listownie lub
telefonicznie.
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TuŻ, tuŻ koniec roku szkolnego. Czas więc na ostatnią przed wakacjami poĘę
informacji z Życia naszej szkoły. oto krótkie relacje z najbardziej udanych imprez,
ktÓre odbyły się w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

W kwietniu skupiliśmy się na działa|ności ekologicznej. Podsumowaniem jej była
uroczystośĆ uliązana z obchodami Dnia Ziemi. Uczniowie przeprowadzi|i ''Sąd nad
Odpadami" oraz zaprezentowali pokaz mody ekologicznei. W ramach projektu
edukacyjnego ,,Czy Śmieci to prob|em" zebraliśmy 250kg maku|atury oraz ponad
90 workÓw śmieci w pob|iskim |esie.

Dzień Europejski stanowił finał rea|izacji ogÓ|noszko|nego pĄektu ,,Literatura nie
zna granic'' i był okazją do zaprezentowania wzez poszczegÓ|ne grupy
przygotowanych wcześniej programÓw. Dzięki prezentacji multimedia|nej
wędrowa|iśmy po najpiękniejszych zakątkach Włoch i pogłębia|iśmy wiedzę o Unii
Europejskiej. Swietnie bawiliśmy się og|ądając kabaret "Drewniane story'''
Wzruszy|iśmy się |osem Cedryka - bohatera inscenizacji wg ,,Małego Lorda'' F.H.
Burnett. Z pzyjemnością powita|iśmy Kubusia Puchatka i ś|edziliśmy jego pzygody'
Gościliśmy na herbatce u krÓ|owej i podziwia|iśmy uroki Wie|kiej Brytanii. Była to
wspaniała okaĄa, by lepiej poznać autorÓw u|ubionych ksiązek, ich kĄe rodzinne
i by przekonac się, że dobroc, miłość, przyjazń, prawda to wańości tak samo ważne
d|a nas dzieci polskich, jak i dla dzieci wszystkich krajów Europy.

RÓwnież w maju pamięta|iśmy o mamach. Przygotowa|iśmy uroczystą częśÓ
ańystyczną słodki poczęstunek, własnoręcznie wykonane upominki i wiele, wie|e
z serca płynących słÓw wyrażających wdzięcznośc za dar Źycia, trud i miłośc'

SwÓj ważny dzień przeży|i też w maju słuchacze Kursu Eksternistycznego Liceum
Ogó|nokształcącego d|a Dorosłych. Wszyscy otrzyma|i Świadectwa ukończenia
szkoły, a najpi|niejsi nagrody zabardzo dobre wynikiW nauce.

W Dniu Dziecka natomiast dzięki uprzejmości Pana Senatora Krzysztofa
Borkowskiego gości|iśmy w Mościbrodach. Serdecznie dziękujemy za umozliwienie
spędzenia dnia w sposÓb niezwyk|e atrakcyjny'

Dziękujemy też panom po|icjantom z Posterunku w Wiśniewie za czuwanie nad
naszym bezpieczeństwem w trakcie wycieczki rowerowej.

Recytowa|iśmy wiersze na Eliminacjach Gminnych i Powiatowych XX| Konkursu
Recytatorskiego d|a Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego w Wiśniewie i w Ch|ewis-
kach. Cieszymy się, że to właśnie uczennica naszej szkoły reprezentowała powiat
siedlecki na szczeblu regionalnym.

Jako uczestnicy projektu Spoń Sposobem na mieliśmy okazję sprawdzić swoją
sprawnośc flzyczną zdobyc doświadczenia oraz nawiązać przyjaiLnie z uczniami
szkół podstawowych z pow' sied|eckiego.

Uczniowie klas V - Vl popisywa|i się znajomością przepisów ruchu drogowego na
festynie w Gostchorzy oraz dzie|nie wa|czy|i w róznych konkurencjach w trakcie
Pikniku Rodzinnego W Radomyś|i.

Najmłodsi zaś demonstrowa|i swoje
Teatzyków Szko|nych w Wiśniewie.

umiejętności aktorskie na Przeglądzie

Z całą pewnością wydazeniem wie|kiej wagi była
d|a całej społeczności szko|nej wizyta Księdza
Biskupa. Dołożymy wszelkich starań by słowa Jego
Ekscelencji ,,Mała |iczebnie szkoła niechaj zaznacza
się wie|kościąducha i wiedzy..'' wcie|ic w życie'

Podsumowaniem pracy dydaktycznej naszej
placÓwki niech będą wyniki uzyskane ze
sprawdzianu w klasie Vl przeprowadzonego przez
okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie.
Z wielkim zadowo|eniem informujemy, że uczniowie
klasy V| ,osiągnę|i najwyzsze wyniki w Gminie
Wiśniew. Srednia d|a szkoły wynosi 28,33 pkt. I jest
wyŻsza od średniej d|a gminy o 5,8 pkt., natomiast
od średniej d|a powiatu o 4,3 pkt. Z danych
opublikowanych w Tygodniku Siedleckim
z dn' 20.06.2004 nr 25 wynika, że zaję|iŚmy
4 miejsce /na 51 szkÓł/ w powiecie sied|eckim'

Urszula Purzycka

fri w swoich składach zawodników, którzy
$ przekroczyli wiek l6 lat. W n,tiązku
p|. z powyŻszym Komisja postanowiłą że
$ druzyny ze Smiar, Gostchorzy i Wiśniewa

będą startować w zawodach o Puchar
{ wójta Gminy, natomiast pozostałe
} wystartują poza konkursęm.

W dniu 2 maja 2004t. na boisku Szkoły
Podstawowej w Gostchorzy odbyły się
zawody sportowo - poiunicze
Młodzieżowych Druryn Pożarniczych
w przedziale wiekowym od 14 do 16 lat
o Puchar Przechodni Wójta Gminy
WiŚniew. Do zawodów zgłosiło się
7 drużryn z terelu gminy Wiśniew tj. oSP
Tworki, OSP Smiary, OSP Okniny Stare,
oSP Łupiny, oSP Radomyśl' oSP Gost-
chorz i oSP Wiśniew. Zawody
zorganizował Wójt Gminy Wiśnięw i ZG
ZoSP w Wiśniewie. Do oceny zawodów
powołano komisję składającą się
z cńorków oSP' biorących udział
w zawodach, pod przewodnictwem
Prezesa ZG ZOSP dh. Romana Myrchy,
oraz dh. Szczepana Jastrzębskiego,
Tadeusza Dąbrowskiego, Kazimierza
Foryszewskiego' Jarosława Krasuskiego,
Romana Dołęgi, Edwarda Dąbrowskiego,
Henryka Chromińskiego.

Przed zawodami komisja zebrała się ce-
lęm omówienia regulaminu sędziowania.
W trakcie dyskusji' doĘczącej wieku
startujących członków poszczególnych
drużyn, wyszło na jaw, Że nie wszystkie
druĄny spełniają warunki wiekowe tj. od
14 do 16 lat.
Druzyny z OSP Smiary, OSP Gostchorz
i oSP Wiśnięw spełniały warunki
wiekowe, natomiast drużyny z oSP
Tworki, OSP Okniny Stare, OSP
Radomyśl i osP Łupiny posiadĄ

c.d. na str. 9

ZAWODY
STRAZACKIE

W GOSTCHORZY

Wręczenie nagrody w Chlewis kąch.

Gminne Wieści



Budżet Gminy Wiśniew uchwalony został na sesji Rady Gminy w dniu 27 marca2003 r. uchwałą

nrYI l29lO3 na ogólnąkwotęzadańwłasnych i zleconych w wysokości:
' Dochody - 7.086.121zl
. Wydatki . 8.284.373 zł
w tym:
- dotacje na zadania zlecone - 436,565 zł.
Planowany deficyt budżetowy - w kwocie |.|98.252 zł. _ miał byó sfinansowany: zaciąganymi

poĘczkami krajówymi w kwocie 1'030.193 z} z W,ojewódzkiego Funduszu ochrony Srodowiska
ioóspoaa*i wóonei i Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz nadwyŻką
budżetowąz lat ubiegłych w kwocie 168.059 ń.

W trakcie reaiizacji budzetu uchwałami Rady Gminy, Zarządzeniami Wójta Gminy wprowadzono
15 zmian w budżecie, które doĘczyĘ wielkości dotacji celowych, subwencji, dochodów własnych oraz
zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 830.000 zt.

Po zmianach - na 31 grudnia 2OO3 r, - budżet Gminy Wiśniew po stronie planu to:
. Dochody . 7,780.577 zł
' Wydatki ' ' 8,!48.829 zl
w tym:
- zadaniazlecone - 519,765 zł.
Na 31 grudnia 2003 r planowany deficyt budżetowy wyniósł _ 368'252 zł.

Dochody gminy wykonano w kwocie 1.6t2.198 zł - tj. w 97,84 7o. Uwzg|ędniając podstawowe
źródła pochodzenia dochodów ich real izacj a przedstawia się następuj ąco :

I. Dochody własne

. Podatek od nieruchomości

. Podatek rolny

. Podatek leśny

. Podatek od środków transportowych

. Wpływy z najmu i dzierżnwy

. WpĘwy zopŁat

. Dochody ze sprzedetĘ mienia gminnego

. Odsetki od lokat

n. Subwencja ogólna

uL UdziaĘ w podatkach (stanowiących dochód budżetu państwa)

ry. Dochody z Urzędu Skarbowego

V. Dotacje celowe

|.459.4t2 zł-tj. 92,U 7o

450.26I ń-tj. 95,90 7o
28I.627 zł_tj, 93,74To
53.743 ń_tj. IN,08 To
78.512 zł - tj. to4,68 clo

161.047 zł_tj. 9f,43 %o
414.589 zł-tj. 92'947o

5.940 zł-tj. 2I,2t vo
13.693 zł _ tj. 54,77 cIo

4.505.847 zl - tj. 100700 7o

510.699 zł-tj. 92,78 vo

51.591 zł-tj. 76?l vo

1.084.649 zl - ti, 100,00 7o

Wydatki budżetu Eminy w 2oo3 r.

Wydatki gminy zrea|izowano w wysokości 7.573.65 3 zł.tj.92,94?o.Najważniejsze z nich to:

-244,664 zł-tj.65$8 7oRolnictwo i łowiectwo
. akt notarialny oraz działka pod hydrofornię w Wiśniewie,
l zakup działki pod linię wodociągowąw okninach oraz sporządzenie aktu notarialnego,



il
t uzgodnienia sieci wodociągowej okniny, Gostchorz, Kaczory,Łupiny, PluĘ, Daóbogi, Śmiary,
. rozbudowa stacji uzdatniania wody w Radomyśli.

Wytwarzanie i zaopatryrvanie w energię elektryczną,Etz i wodę - 184.564 zł-tj.97,597o
. opłaty za pobór wody z wodociągów wiejskich.

Transpoń i łączność - 578.871 zł-tj.99,29 7o
r remont dróg polegający na profilowaniu równiarką dowóz kruszywa,
. zakup masy asfaltowej do remontu dróg,
. zakup materiałów do remontu przepustu w Stoku Wiśniewskim,
. zakup 2 szt,. ptugów do odśnieżraniadróg gminnych,
r droga Borki Kosiorki -Helenów (dot, remontuwkonanego w 2002 r.),
. wypisy do komunalizacji dróg gminnych,
! opracowanie map ipodział działekajętych pod drogę powiatowąw Starych okninach,
. materiaĘ na stupki do znaków drogowych orazzakup znaków,
. wykonanie remontu drogi Wiśniew - Stok Wiśniewski,
r remont drogi w Starych Okninach (dot. remontuWkonanego w 2002 r.),

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 84.518 z|_tj.94,5E 7o
. wynagrodzenie kierowców - konserwatorów w jednostkach osP,
. zakup paliwa orazczęści zamiennych do samochodów strażackich,
. zakup farby do malowania dachu strażnicy w Wólce Wiśniewskiej,
. ubezpieczenie oC zapojazdy i drużyny młodzieżowe,
. wykonanie zbiornika na wodę w samochodzie oSP Smiary,
. energia elekĘczna, ogrzewanie pomieszczeń oSP,
I remont samochodu, motopompy OSP Stare Okniny,
. materiaĘ do remontu straźnicy oSP Radomyśl,
. ubrania dla strażaków,
r węże do jednostek oSP,

Oświataiwychowanie -3.426.l04zł_tj.95,59 7o
Wydatki poniesiono na prowadzenie pięciu szkół podstawowych, gimnazjum w Radomyśli i w Wiśniewie
wraz z oddziatem zamiejscowym w Smiarach, cńerech przedszko|i przy szkołach podstawowych - tzw.
,,zerówek'', dowożenie uczniów do szkół.

ochrona zdrowia - 88.917 zł-tj.99,46 vo
Są to wydatki poniesione na opłatę za gaz, energię elektryczną rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie
i remonty w budynku ośrodka zdrowia oraznaprzeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez:

. wsparcie drużyn sportowych i erup młodzieżowych,

. dofinansowanie wycieczek szkolnych, opłata za wyjazdy na basen,

. opłata terapeuty pracującego w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym Rozwiąrywania Problemów
Alkoholowych w Wiśniewie,

. zakup stołów do tenisa do 8 świetlic wiejskich.

Administracja publiczna - 1.052.006 zl-tj.97r20 Vo

opiekaspołeczna . 701.691 il_tj.98,02vo

T-dukacyjna opieka wychowawcza - 319.955 zł_tj.9E,50 vo
Świetlica szkolna w Zespole oświatowym w Wiśniewie i Szkole Podstawowej w Śmiarach orazPrzedszkole
Samorządowe w Wiśniewie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 722.318 zł - tj.77 ,22 7o
Gospodarka ściekowa i ochrona wód (oczyszcza|nia), wywóz nieczystości stałych z terenu gminy,
oświetlenie ulic placów i dróg:

- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- opracowanie projektu oświetlenia ulicznego oraz wydanie warunków dot, ząsilenia oświetlenią

drogowego Radomyśl _ Zabłocie,



obręb ewidencyiny Nr działęk Pow. ha Cena w złoWch
Ciosny 505,506.528.529.547 0,97 6.900

Mościbrodv
48
380t2

r,64
4,5859

3.600
10.000

Myrcha

205
456,457
99',7,r00
1006
1009

0,35
o,2r
0,20
0,22
0,20

800
1.000
1.000
1.000
1.000

Okniny
tf3r,1232
sff,523tl
1509/2

0,15
o,4r
0,34

500
1.500
5.400

Wiśniew Kolonia r46t3,r47
480

0,6797
0,0879

3.000
500

Helenów 337t2 0,97 2.000

Stok Wiśniewski

1288
I t30l3,l r30l 4,rt31,rr32,1 r39,t r40
L23 4,r23 5,1239,1f40 I L
If T 4,L2I 5,I If  1,1222,1216,1217,
r2r8,1224,1225,1236,1240 12
168,169
228,f29
233,f34
607
I 1 5, I 1 6, 1 1 7, r | 8 I 4,120 I t,tfo tf ,rŻL,tf3 I r L2
4trr25n.rf9tr

r,07
0'ó5
0,59

o,76
o,26
0,16
0,16
0,13

0,74

5.500
2.800
6.000

5.500
700
300
500
400

1.400

WYKAZ l\-IERUCHoMoŚcI N{IENIIA Gn{INNEGO

PRZEZNACZONYCH Do SPRZED xŻv w 2004R.

|. Znakowanie świń
Świnie pod|egają oznakowaniu. oznakowa.nie po|ega na wytatuowaniu numeru identyfikacyjnego ałiezęcia gospodarskiego a|bo zak|adania na

|ewąmatżowinę usznąko|czyka z numerem identyfikacyjnym ałie.zęcia a|bo dup|ikatu ko|czyka.
Na kolczyku znajduje się umieszczony w sposób czytelny i tnłvały numer identyfikacyjny zwiezęcia, który w pzypadku świń jest numerem siedziby

stada, w którym ałiezę się urodziło |ub w którym po raz pienvszy zostalo zgłoszone do rejestru zltierzą| gospo-darskich oznakowanych umoż|iwia
okreś|enie miejsca pochodzenia ałieząt gospodarskich'

oznakowanie tatuażem po|ega na wytatuo.waniu w obu małżorrinach usznych a,rliezę.cia a|bo na jego gzbiecie numeru siedziby stada
nadanego pzez Agencję. Numer siedziby stada jest nadawany jednorazowo, nie pod|ega zmianom' W prawej małżowinie usznej alliezęcia tatuuje
się 7 pienrszych znaków tego numeru, rozpoczynając od koniuszka ucha, a w |ewej pozostałe znaki tego numeru, rozpoczynając od nasady ucha,

Pnykład:..PL 12345" - na prawym uchu ałviezęcia i ..6789101" . na |ewym uchu. Do tatuowania uszu stosuje się tatuownice zacis.kowe.
Natomiast tatuaż na gzbiecie wskaza.ny jest d|a starszych ałilieząt i wykonuje się go tatuownicą udezeniową. Posiadacz świni jest obowią'zany
niearłocznie oznakowac ałiezę gospodarskie i zgłosić to do właściwego biura powiatowego Agencji, nie póŹniej jednak niż pzed dniem
opuszczenia pnezaniezę gospodarskie siedziby stada, z tym że w pzypadku świń zgłoszenie powinno okreś|ać |iczĘ tych ztlierząt.

W razie utraĘ |ub uszkodzenia ko|czyka w sposób uniemoż|iwiający odczytanie umiesz.czonych na nim znaków, ko|czyk zastępuje się dup|ikatem
kolczyka.

Koszty ałiązane z oznakowaniem ałiezę.cia gospodarskiego ponosi jego posiadacz. Świnie oznakowane pzed wejściem w życie pzepisów ułtl.
ustawy 12 - cyfrowym tatuażem, nie pd|egająpowtórnemu oznakowaniu
l|. Znakowanie owiec i kóz

Oznakowanie owiec i kÓz p|ega na wytatuowaniu numeru identyfikacyjnego a|bo zakładaniu owcy i kozie na |ewą małiowinę uszną ko|czyka z
numerem identyfikacyjnym zwiezęda a|bo dup|ikatu ko|czyka.

Na kolczyku znajduje się umieszczony w sposÓb czytelny i tn,vały numer identflikacyjny' ktÓry jest niepowtaza|ny w ska|i kraju oraz umoż|iwia
jednoznacznąidentyfikację owiec i kÓz wraz z ich miejscem urodzenia'

W przypadku wykonania tatuażu w małżowinach usznych a,viezęcia w prawej małżowinie usznej tatuuje się 7 pienr'szych znakÓw numeru
identyfikacyjnego ariezęcia, rozpczynając od koniuszka ucha, a w |ewej małżowinie usznej pozosta|e znaki tego numeru rozpoczynając od
nasady ucha. Pzed dokonaniem oznakowania posiadacz owci i kozy powinien złoŹyĆ wniosek do biura powiatowego Agencji w celu pzydzie|enia
pu|i numerów identyfikacyjnych d|a zwieząt' Posiadacz owcy |ub kozy jest obowiązany niearłocznie oznakować ar'iezę i zgłosiĆ to do właściwego
biura powiatowego Agencji, nie póŹniej jednak niż pzed dniem opuszczenia przezałiezę sieziby stada' W razie utraty ko|czyka na|eży zastąpić go
duplikatem.
Koszty ałiązane z oznakowaniem zwiezęcia gospodarskiego ponosi jego posiadacz.
owce i kozy oznakowane numerami hodow|anymi pzed dniem wejścia w życieww. ustawy oraz nie póŹniej niż 14 dni od tego dnia, nie pod|egają
oowtómemu oznakowaniu.



ANKIETA
Jak Urzad Gmlnv obsłuquie mieszkańców?

Gmina odpowiada za sprawne załatwianie różnych spraw administracyjnych przez jej mieszkańców.
Doskonalimy pracę naszego urzędu, d|atego też chcie|ibyśmy poznać Pani/Pana opinię na ten temat

P 1. lLE RAZY w ciągu ostatnich 12 miesięcy załatwiał(a) Pani/Pan jakieś sprawy w
Urzędzie ? t ]

P 2. Proszę wskazać, w jakim stopniu jest Pani/Pan
zadowolona/y lub niezadowo|ona/y z poszczególnych cech
działania Urzędu.

PRoSZĘ zAKREŚLlc KoŁK|EM NUMER WYBRANEJ oDPoWIEDzl
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1. Szybkośó załatwiania spraw 1 2 3 4 5 6

2. Udzielanie informacji pnez urzędnlków 1 2 3 4 5 6

3. Zrozumiałość zasad postępowania przy załatwianiu spraw 1 2 3 4 5 6

4. Zainteresowanie. problemem k|ienta ze strony urzędników 1 2 3 '. ' ó;.].]'5 ' , 6 ,

5. Uprzejmość urzędników 1 2 3 4 5 6

6. Dostępność informa cii przezte|efon 1 2 3 4 ,
" l t 5

6'

7' Dostępność informacji w urzędzie 1 2 3 4 5 6

8. Dostępność miejsc, gdzie można wygodnie usiąśó i poczekać 1a
załatwienie sprawy : t , 2

9. odpowiednie godziny pracy Urzędu 1 2 3 4 5 6

10. Pomoc urzędników przy wypełnianiu dokumentów, pisaniu podań 1 2 ,3
r , , l "  l  "

,  4 . . 5 6

1 1. Uczciwośó urzędników 1 2 3 4 5 6

12. ogó|ne zadowolenie z funkcjonowania Uzędu 1 2 3 4 5 6

vl/YBRAc TRZY NAJWAzNtEJszE cEcHY lWPlsAc |cH NuMERY PoNtżEJ
P 3. Proszę napisać, które z wymienionych w powyższej tabeIi cechy mają dla Pani/Pana,
jako dla osoby załatwiającej sprawy w Urzędzie naiwieksze znaczenie?

PAŃSTWA UWAG| l PRoPozYcJE zMlAN

za wvpełnienie ank

Ankiety PRoslMY WRzUcAĆ oo URNY Wystawionej W holu budynku Urzędu
Serdecznie dziękujemy.



m
- wydanie warunków przebudowy oraz przebudowa sterowania oświetlenia ulicznego w Wiśniewie,
- za wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Kolonii ||iśniew.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 139.100 zł_tj.|00,00 7o
Dotacja dla Gminnego ośrodka Kultury w Wiśniewie na bieĄcądziałalność.

Gmina Wiśniew na 3l grudniaf003 roku posiadazadłuŻenie w kwocie 542.000 złz
. poĘczka - 392.000 zł z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki

zaciągnięta w 200l r. (termin spłaty od 1 lipca 2004 roku),
. poĘczka - 150.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki

zaciągnięta w 2003 r. (termin spłaty od 1 lutego 2004 roku)

Analizując wykonanie budżetu gminy za 2003 r' z uwzględnieniem zadań własnych i
zleconych z zakresu administracji rządowej, budżęt grriny został wykonany następująco:

Wodnej

Wodnej

odrębnie

DOGHODY: Plan - 7 ,780.577 zł, wykonanie - 7.612.198 zł' co stanow| - 97184 o/o.

IVYDATK|: P|an - 8.148.829 zł' wylkonanie - 7.573.653 zł' Go stanowi - 92194 o/o

Realizacia wykonania zadań z zakresu droqorrrrrictwa

Zakupiono dwapługl do odśniezania, które ptzekazano do jednostek oSP w Radomyśli i Łupinach.
Ustawiono 48 znaków informacyjnych otaz z nazwą miejscowości: Wólka Wołyniecka, stok
Wiśniewski, Lipniak, Wiśniew, Borki Paduchy, Borki Sołdy i Śmiary.
Usuwano zadołowania w nawierzchniach dróg utwardzonych poprzez utozenie masy
bitumicznej na zimno na drogach: Wiśniew, Stok Wiśniewski, Myrcha, Wólka Wołyniecka,
Mroczki, Smiary, Lipniak, Borki Sołdy, Borki Paduchy, Ciosny, okniny Nowe.
Wytonano przebudowę mostu o szerokości 9 m na drodze gmumej w miejscowości Stok Wiśniewski.
Wykonano remont stabilizacji betonowej na drodze Wiśniew - Stok Wiśniewski na odcinku
250 m pod ułozenie masy bitumicznej.
Ułozono warstwę ścieralną z masy bitumicznej grubości 4 cm po zagęszczeniu na drodze
Wiśniew - Wiśniew Kolonia na odcinku 1200 mb i szerokości 5,10 m.
Nawieziono zwiru na drogi w obrębie wsi Wiśniew i Mroczki w miejsca o dużych
zadołowaniach.
Wykonano remont dróg gruntowych na dtugości 19.520 mb za pomocą równiarki
w następuj ących miej scowościach:

1 .
2.

3 .

4.
5 .

6.

- 7.

8.

r' Borki Sołdy
r' Borki Paduchy
/ Radomyśl
y' Nowe Okninv

J

/ Smiarv
J

, / tv Łupmy
/ wiśniew
y' Kaczory
{ Mroczki
/ Stok Wiśniewski
/ Lipniak

- 1.270 mb
- 4.450 mb
- 4.050 mb
- 300 mb
- 2.850 mb
- 1.300 mb
- 2.700 mb
- 700 mb
- 400 mb
- 200 mb
- 1.300 mb



IV
Finansowanie inwestlrcji w 2OO3 roku

Lp. Nazwa inwestycji Wartość w zł
(w zaokrągleniu)

1. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości
Radomvśl.

390.000

2.
Proj ektow ani e si eci wo do ci ągo w ej przyłączami

w miejscowościach: Nowe Okniny' PluĘ' Daćbogi'
Mroczki, Smiary, Łupiny i Kaczory.

40.000

3. B udow a sieci kanalizacj i s anitam ej z przykan alikami
w miej scowości \iliśniew. 450.000

5.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Wiśniewie o salę gimnasĘcznązzapleczem,

pomieszczeniami towarzyszącymi i częścią dydaktyczną'
400.000

6. Remont drogi Wiśniew - Wiśniew Kolonia.
(w kierunku do Stoku Wiśniewskiego) 200.000

7.
Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości

Wiśniew Kolonia.
(CałkowiĘ koszt inwesĘcji 90.000 zł)

50.000

8. Droga Borki Kosiorki. Helenów.
(dot. remontuwykonanego w 2002 r.) 150.000

9. Droga Stare Okniny - Nowe Okniny
(dot. remontu wykonanego w 2002 r.) 190.000

Razem 1.870.000 zł

Pieniądze pozvskane z zewnątrz

Sapard (suw w Radomyśli)
Urząd Marszałkowski (droga Wiśniew - Stok Wiśniewski)
MENis (okna do Zo w Wiśniewie)
Urząd Marszałkowski (na salę gimnastycznąw Wiśniewie)

_223.000 zł
80.000 zł
40.000 zł

_ 300.000 zł

- 643.000 złRAZEM:


