O.0002.3.2016
Protokół Nr XVII/17/16
z XVII sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 31 marca 2016 r.
XVII sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 9.00 w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury w Wiśniowej i trwała do godz. 11.00. W sesji uczestniczyli:
- 15 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- sołtysi sołectw gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- Emerytowany kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki
Mieniem Komunalnym w Urzędzie Gminy w Wiśniowej – Kazimierz Markowski
- Dyrektor Ośrodka Kultury w Wiśniowej – Władysław Salamon
- Wójt Gminy Wiśniowa – Marcin Kut
- Sekretarz Gminy Wiśniowa – Jacek Rybczyk,
- Skarbnik Gminy Wiśniowa – Maria Przystaś,
Protokołował: Sekretarz Gminy – Jacek Rybczyk.
Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy – Wanda Gąsior
Przewodnicząca rady otworzyła obrady XVII sesji Rady Gminy Wiśniowa. Na podstawie
listy obecności stwierdziła prawomocność sesji do podejmowania uchwał. Po powitaniu
zebranych przypomniała, że na sali znajduje się protokół z XVI sesji. Radni po zapoznaniu się
z jego treścią mają prawo do nanoszenia uwag i sprostowań.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Kultury w Wiśniowej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniowa.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt
Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
7. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Sprawy różne.
10. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek obrad XVII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Kultury w Wiśniowej
Przewodnicząca rady – poinformowała, że projekt został opracowani i zgłoszony przez
Komisję Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminową za co komisji podziękowała. a
następnie zwróciła się do przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i MandatowoRegulaminowej o przedstawienie statutu.
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Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że wspólnie z dyrektorem i pracownikami Ośrodka Kultury opracowali statut.
Zgodnie z założonym planem pracy komisji na 2016 r. na pierwszym posiedzeniu komisji
zapoznali się z obowiązującym statutem. Wspólnie doszli do wniosku, że część zapisów
należy zmienić. W tym celu powołali zespół roboczy. W trakcie pracy okazało się, że łatwiej
opracować nowy dokument niż nanieść poprawki w obowiązującym. W większości
opracowaniem zajął się Ośrodek Kultury. Zespół podpowiadał co zmienić. Tak powstał
dokument przedstawiony do zatwierdzenia.
Dyrektor Ośrodka Kultury – podziękował komisji za pomoc w przygotowaniu statutu
placówki. Statut jest to najważniejszy dokument w oparciu, o który funkcjonuje placówka.
Statut określa obowiązki dyrektora, pracowników, podstawę prawną. Określone są cele i
zadania. Poprzedni statut był uchwalony w 2008 r. i należy go skorygować. Odczytał zapisy
statutu, a następnie zwrócił się o zatwierdzenie statutu. Przy okazji zaprosił zebranych na
zbliżające się imprezy organizowane przez Ośrodek Kultury.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczącego Komisji Społeczno-Socjalnej o
przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej radny Łukasz Dziok – stwierdził, że statut
został dobrze przygotowany pod względem merytorycznym. Jasno są przedstawione
postanowienia ogólne, zarządzanie i struktura organizacyjna, gospodarka finansowa. Statut
jest dostosowany do obowiązujących przepisów prawa. Osobiście bardzo miło wspomina czas
młodzieńczy spędzony w Ośrodku Kultury. Pozytywnie ocenia propozycje spędzania
wolnego czasu w Ośrodku Kultury jednocześnie życząc wiele nowych pomysłów, które
przyciągną m.in. młodzież do Ośrodka Kultury.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XVII/119/2016 w sprawie uchwalenia Statutu
Ośrodka Kultury w Wiśniowej. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiśniowa
Wójt gminy – poinformował, że przedmiotowa działka o powierzchni 9 m2 jest wydzielona z
kompleksu działek koło gimnazjum i dotyczy uregulowania sytuacji, która powstała kilka lat
temu. Wszystkie koszty podziału działek są wliczone w cenę działek, gmina nie ponosi z tego
tytułu kosztów. Zwrócił się o wyrażenie zgody na sprzedaż.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna. Uchwała musi być podjęta w celu uregulowania stanu
prawnego.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał czy ta działka jest ostatnią, którą należy uregulować?
Wójt gminy – odpowiedział twierdząco.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały. W
głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących” Rada
Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XVII/120/2016 w sprawie przeznaczenia do
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sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Wiśniowa. (Uchwała w załączeniu).
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
Wójt gminy – poinformował, że powodem zgłoszenia projektu uchwały była konieczność
powołania nowego zespołu ponieważ jeden z dotychczasowych członków przeszedł na
emeryturę.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
Komisji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dodał, że nowym członkiem komisji jest
Paulina Gajda.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały. W
głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących” Rada
Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XVII/121/2016 w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej. (Uchwała w załączeniu).
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt
Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2016 r.
Wójt gminy – poinformował, że jak corocznie podejmowana jest uchwała, która nie odbiega
treścią od programu ubiegłorocznego. Uregulowane zostały kwestie dotyczące schroniska dla
psów poprzez podpisanie umowy ze schroniskiem w Lesku. W świetle prawa obecnie
obowiązującego gmina jeżeli ma zgłoszenie dotyczące bezpańskiego psa to musi postąpić
zgodnie z prawem czyli odwieźć go do schroniska, które spełnia wymogi i jest zarejestrowane
u wojewody. Zanim pies trafi do schroniska jest przetrzymywany w kojcach na oczyszczalni
ścieków i próbują znaleźć mu nowego właściciela. Innym zadaniem wynikającym z programu
jest zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim w przypadku gdy ich opiekun umrze. Na
wypadek takiego zdarzenia podpisana jest umowa z p. Ryszardem Niedziela z Markuszowej.
W ramach programu mają również podpisaną umowę z lecznicą weterynaryjną w Wiśniowej
na realizację zabiegów sterylizacji, usypiania ślepych miotów. Program został pozytywnie
zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna z uwagi na fakt, że zapobieganie bezdomności jest jednym z
zadań gminy. Program uściślił zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję.
Radny Kazimierz Jakobsze – zapytał, czy w umowach mają zapisane, że płaca za gotowość
do tych usług czy za wykonane usługi. Czy kwota 9.000 zł, które planują na realizację
programu jest porównywalnia z rokiem poprzednim.
Wójt gminy – odpowiedział, że w przypadku umowy z weterynarzami płacą za wykonane
usługi. Natomiast w przypadku schroniska opłata jest dwojaka. Za samo podpisanie umowy i
gotowość płacą 5.000 zł natomiast za każdego dostarczonego psa płacą 1000 zł netto. W
ubiegłym roku wydatkowali 10.000 zł na ten cel.
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Sołtys Zbigniew Miga – z praktyki sołtysa wie, że psy wałęsające się stanowią zagrożenie dla
mieszkańców. Takie przypadki zgłaszane Policji są karane mandatami. Warto o tym
przypominać właścicielom psów.
Wójt gminy – stwierdził, że jeżeli znają właściciela to nie są pozbawieni narzędzi prawnych.
Wysłanie pisma napominającego często skutkuje.
Przewodnicząca rady – potwierdziła, że liczba psów się zmniejszyła być może jest to efekt
informacji.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że problem byłby rozwiązany gdyby ustawodawca
wprowadził obowiązek czipowania psów.
Sekretarz gminy – stwierdził, że problem dotyczy tych samych osób i trzeba w to
zaangażować policję. Te osoby są uparte, złośliwe. Pomimo zwrócenia uwagi to pies nadal
jest na wolności.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XVII/122/2016 w sprawie Gminnego
Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa
na 2016 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Wójt gminy – zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zmiany w siedzibie obwodowej komisji
wyborczej w Oparówce z dotychczasowego budynku byłej szkoły podstawowej na dom
ludowy w Oparówce z uwagi na lepsze warunki lokalowe. W dotychczasowym lokalu w
jednym z pomieszczeń będzie urzędować sołtys z Oparówki. Co do wykorzystania
pozostałych czeka na propozycję od mieszkańców.
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i
Mandatowo-Regulaminowej o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dom ludowy ma korzystniejsze
położenie, koło budynku jest parking. Jest to druga próba podjęcia uchwały z uwagi na
wcześniejsze odrzucenie jej przez nadzór prawny wojewody.
Sekretarz gminy – poinformował, że projekt został skonsultowany z komisarzem wyborczym
oraz z wydziałem prawnym.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XVII/123/2016 w sprawie zmiany siedziby
obwodowej komisji wyborczej. Uchwała w załączeniu.
Przewodnicząca rady ogłosiła 10-minutową przerwę
Po przerwie przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2016 r.:
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 28.000,00 zł
Rozdział 90015 § 4260 opłata energii elektrycznej oświetlenia ulic
Dział 750 Administracja publiczna
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Rozdziała 75023 § 6060 zakupy inwestycyjne Urząd Gminy
- 4.000,00 zł
Ogółem zmniejszenia
- 32.000,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy:
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90013 § 4300 opłata za utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz usługi transportowe
+ 7.000,00 zł
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 obiekty sportowe (opracowania dokumentacji na rozbudowę stadionu
komunalnego w Wiśniowej)
+ 21.000,00 zł
Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75023 § 4170 Urząd Gminy (umowy zlecenia)
+ 4.000,00 zł
Ogółem zwiększenia
+ 32.000,00 zł
3.
Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy
Dział 7580 – Różne rozliczenia
Rozdział 75801 § 2920 – zmniejszenie subwencji oświatowej
- 72.575,00
4.
Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 § 4010 – osobowy fundusz płac - 51.489,00
W tym:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny Wiśniowa - 15.000,00
- Sz. P. Szufnarowa - 10.489,00
- Sz. P. Markuszowa - 12.000,00
- Sz. P. Różanka
- 11.000,00
- Sz. P. Jaszczurowa - 3.000,00
Rozdział 80110 – Gimnazja
§ 4010 osobowy fundusz płac
- 21.086,00
Ogółem:
- 72.575,00
5.
Dokonuje się zmiany w planie finansowym GOPS (świadczenia wychowawcze
program 500 +)
a) Zmniejsza się dział 852-85295 § 4010 osobowy fundusz płac
- 2.500,00
b) Zwiększa się dział 852-85295 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe + 2.500,00
Przewodnicząca rady – zwróciła się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– komisja pierwsze zmiany przesłane w materiałach zaopiniowała pozytywnie. Bardziej
niepokojące są zmiany doręczone w terminie późniejszym dotyczące zmniejszenia subwencji
oświatowej. Czy oświata bez tej kwoty zamknie budżet to się okaże. Niemniej jednak komisja
również te zmiany zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że po wysłuchaniu wyjaśnień wójta komisja pozytywnie zaopiniowała
proponowane zmiany w budżecie.
Przewodnicząca rady otworzyła dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XVII/124/2016 w sprawie zmian w budżecie
gminy Wiśniowa na 2016 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 7
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Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy poinformował o pracy między sesjami:
1. Rozstrzygnięto zapytanie ofertowe i podpisano umowę na dostawę kruszyw drogowych w
ilościach 1000 t klińca i 500 t tłucznia na potrzeby Gminy Wiśniowa i rad sołeckich. Wygrała
oferta p. Cynarskiego.
2. Zatrudniono dwóch pracowników w ramach prac interwencyjnych. Od maja będą dalsze
zatrudnienia.
3. Rozpoczęto prace porządkowe:
• Usunięto składowisko uschniętych liści w obrębie wąwozu na drodze WiśniowaSzufnarowa-Rakówki
• Rozpoczęto usuwanie koszy z mieszanką solną
• Trwa porządkowanie placu naprzeciw budynku GOK-u
4. Zamontowano lustro drogowe na skrzyżowaniu dróg gminnych wewnętrznych Szufnarowa
rzeki za stadionem
5. Zlecono wykonanie obowiązkowych przeglądów dróg gminnych publicznych – przeglądu
dokonuje osoba z uprawnieniami. Z tego obowiązku są kontrolowani przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
6. Zlecono wykonanie operatów wodnoprawnych dla projektowanych zatok autobusowych
przy DW 986 w Wiśniowej i Szufnarowej
7. Złożono wniosek o dofinansowanie modernizacji drogi rolniczej Jaszczurowa Szkoła
Sośnice (stary FOGR)
8. Zakończono remont pomieszczenia w Domu Ludowym w Markuszowej, do którego będzie
przeniesiona siłownia. Konieczność dalszego remontu m.in. parkietu oraz instalacji
elektrycznej.
9. Do domu ludowego w Kozłówku zakupiono krzesła.
10. Otrzymali zgodę PKP na podział działek w celu urządzenia parkingu w Kalembinie i
Wiśniowej. Problem jednak jest z uchwałami dot. funduszu kolejowego, które zostały
zakwestionowane przez nadzór i zostaną poprawione.
11. Zatrudniony został nowy pracownik na stanowisku ds. budownictwa – Łukasz Śliwka.
Osoba ta posiada wykształcenie budowlane, posiada uprawnienia do samodzielnego
kierowania robotami. Podziękował obecnemu na sali posiedzeń emerytowanemu
kierownikowi za dalszą pomoc. Obecnie kierownikiem referatu został Paweł Furtek.
12. Zasygnalizował problemy z wodami opadowymi na oczyszczalni ścieków. Problem
dotyczy sieci kanalizacyjnej w Wiśniowej budowanej na początku lat dziewięćdziesiątych.
Ponadto w ostatnich dwóch-trzech tygodniach pojawiły się problemy na oczyszczalni. W
ściekach znalazło się coś co zaburzyło pracę oczyszczalni. Mają podejrzenia i będą próbowali
znaleźć źródło problemów.
13. W ramach programu 500+ będą prowadzone dyżury w poszczególnych miejscowościach
w celu umożliwienia mieszkańcom złożenia wniosków oraz uniknięcia kolejek w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej.
Sołtys Zbigniew Miga – zapytał, czy kwota, z której wypłacane są świadczenia programu
500+ jest to subwencja do budżetu czy są to środki pozabudżetowe.
Skarbnik gminy – odpowiedziała, że zarządzeniem wójta została wprowadzona dotacja do
budżetu gminy Wiśniowa.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 8
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
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Przewodnicząca rady przypomniała, że protokół był wyłożony do wglądu, po czym
otworzyła dyskusję w sprawie protokołów.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za”
przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy przyjęła protokół
Nr XVI/16/2016 z dnia 2 marca 2016 r.
Przystąpiono do punktu 9
Sprawy różne.
Skarbnik gminy – poinformowała, że w dniu dzisiejszym wójt złożył sprawozdanie opisowe z
wykonania budżetu gminy za 2015 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego.
Przewodnicząca rady – podziękowała obecnemu Kazimierzowi Markowskiemu –
emerytowanemu pracownikowi Urzędu Gminy za dobrą współpracę z Radą Gminy Wiśniowa
za prace na rzecz gminy.
Kazimierz Markowski – podziękował za współpracę dzięki której powstało wiele inwestycji
takich jak gimnazjum, sale gimnastyczne, odnowione domy ludowe z klimatyzacją, stadion w
Wiśniowej. Przeprosił za wszelkie niedociągnięcia jeżeli takie były. Podziękował za życzenia
i miłe pożegnanie.
Wiceprzewodniczący Rady Kazimierz Jakobsze – w imieniu rady i sołtysów podziękował
przewodniczącej i wiceprzewodniczącej za dotychczasową pracę i pełnione funkcje.
Przewodnicząca rady – podziękowała za danie możliwości pełnienia obowiązków
przewodniczącej rady. Był to duży zaszczyt i jednocześnie lekcja życia. Podziękowała
radnym, wójtowi, skarbnik, sekretarzowi, sołtysom za współpracę. Zwróciła się o przyjęcie
jej rezygnacji ze spokojem.
Wiceprzewodnicząca rady Zofia Cierpiał – również podziękowała za współpracę.
Wójt gminy – podziękował przewodniczącej rady za pełnienie funkcji.
Radny Ryszard Strzępek – przypomniał, że kierownik Markowski został przyjęty do pracy
jako budowlaniec i prowadził prace budowlane wraz ekipą pracowników interwencyjnych
i udało mu się nad nimi zapanować.
Sołtys Zbigniew Miga – podziękował za wykonane prace przy poszerzeniu arterii. Zwrócił się
z prośbą aby na nieutwardzonych powierzchniach pomiędzy jezdnią, chodnikiem a rowem
zasiać trawę.
Przystąpiono do punktu 10
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
podziękowała wszystkim za udział i zamknęła obrady XVII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Gąsior
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