O.0002.6.2015
Protokół Nr IX/9/15
z IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 29 maja 2015 r.
IX sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu
Gminy w Wiśniowej i trwała do godz. 15.00. W sesji uczestniczyli:
- 13 Radnych Gminy Wiśniowa (nieobecni Ryszard Strzępek i Eugeniusz Świstak
– wg załączonej listy obecności
- sołtysi sołectw gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- Wójt Gminy Wiśniowa – Marcin Kut
- Sekretarz Gminy Wiśniowa – Jacek Rybczyk,
- Skarbnik Gminy Wiśniowa – Maria Przystaś,
Protokołowała: referent UG – Anna Pilut.
Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Wanda Gąsior
Przewodnicząca rady otworzyła obrady IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na podstawie listy obecności stwierdziła prawomocność sesji do podejmowania uchwał.
Po powitaniu zebranych poinformowała, że w dniu 26 maja br. wpłynął wniosek wójta gminy
o zwołanie sesji nadzwyczajnej z proponowanym porządkiem obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wiśniowa
2. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
3. Sprawy różne.
4. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusje w sprawie proponowanego porządku obrad. Nikt nie
zabrał głosu.
Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów
„przeciw” i „wstrzymujących” rada gminy przyjęła porządek obrad IX nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa
Skarbnik Gminy – poinformowała, że zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest
dokonywana ze względu na zmianę rubryki „zadłużenie gminy” w poszczególnych latach
i wynika z faktu zaciągnięcia w niższej kwocie kredytu bankowego jak planowano. Zgodnie
z ustawą zmiany limitu zadłużenia dokonuje rada gminy.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr IX/62/2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Wiśniowa. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 2
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy
Wójt gminy – poinformował o pracy między sesjami:
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Gospodarka komunalna
1. Rozpisano przeglądy gwarancyjne sal w Różance i Markuszowej na dzień 10 czerwca.
2. Dokonano zgłoszenia budowy amfiteatru w Różance.
3. Zakupiono dwa piekarniki do DL Kozłówek
4. Rozpoczęto roboty remontowe w Szufnarowej – siłownia.
5. Wykonano prace ziemne w Szkole w Markuszowej.
Drogi
1. Podpisano umowę na przebudowę drogi Tułkowice Góra – Różanka Rola w ramach
usuwania skutków klęsk żywiołowych.
2. Wykonano odmulenie rowu odwadniającego przy drodze Tułkowice Generałówka.
3. Zlecili koszenie poboczy.
4. Zostało złożone zgłoszenie robót na remont kładki w Markuszowej, do wtorku 2 czerwca
będą oferty na wykonanie robót.
W sprawie przedstawionej informacji nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 3
Sprawy różne.
Przewodniczący Komisji radny Kazimierz Pęczar – poinformował, że w dniu 2 czerwca
o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Wójt gminy – zachęcił do wzięcia udziału w wyborach do Izb Rolniczych, które odbędą się
31 maja w Ośrodku Kultury w Wiśniowej, ponadto poinformował, że w wyniku zakończonej
modernizacji gruntów i budynków na terenie gminy Wiśniowa zachodzi konieczność
dokonania przez mieszkańców zmian deklaracji i uaktualnienia powierzchni działek do celów
podatkowych.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 4
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Radny Łukasz Dziok – zwrócił się o umieszczenie tabliczki „zakaz wyrzucania śmieci”
w Olszynach.
Przewodnicząca rady – zwróciła uwagę na dzikie wysypisko koło stacji PKP w Wiśniowej
Nikt więcej nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
podziękowała wszystkim za udział i zamknęła obrady IX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Gąsior
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