O.0002.6.2016
Protokół Nr XX/20/2016
z XX sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 25 maja 2016 r.
XX sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 13.05 w sali posiedzeń w Urzędzie
Gminy w Wiśniowej i trwała do godz. 14.30. W sesji uczestniczyli:
- 15 Radnych Gminy Wiśniowa – 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: inspektor UG – Anna Pilut
Sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Łukasz Dziok
Przewodniczący rady otworzył obrady XX sesji Rady Gminy Wiśniowa. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał. Po powitaniu zebranych
przypomniał, że na sali znajduje się protokół z poprzedniej sesji. Radni po zapoznaniu się
z jego treścią mają prawo do nanoszenia uwag i sprostowań.
Następnie otworzył dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad.
Nikt nie zabrał głosu.
Proponowany porządek obrad:
1. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy
Wiśniowa.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
nieoznaczony pomieszczenia garażowego znajdującego się w budynku magazynowym
posadowionym na działce nr 286/2 w Markuszowej, oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu przedmiotowego
pomieszczenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa
działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie projektów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego
na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Sprawy różne.
11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek obrad XX sesji Rady Gminy Wiśniowa.
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Przystąpiono do punktu 1
Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Wiśniowa.
Przewodniczący rady poinformował zebranych, że na stoliku kancelaryjnym znajduje się
dokument opracowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej – Ocena
zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Wiśniowa. Zainteresowani mogą
zapoznać się szczegółowo z dokumentem. Następnie zwrócił się do Przewodniczącej Komisji
Społeczno-Socjalnej o przedstawienie streszczenia dokumentu.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – przedstawiła zakres danych
objętych Oceną zasobów pomocy społecznej.
W sprawie przedstawionego dokumentu nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony
pomieszczenia garażowego znajdującego się w budynku magazynowym posadowionym na
działce nr 286/2 w Markuszowej, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego zawarcia umowy najmu przedmiotowego pomieszczenia.
Wójt gminy – stwierdził, że projekt jest konsekwencją wniosku z poprzedniej sesji
dotyczącego wydzierżawienia magazynu w Markuszowej w trybie bezprzetargowym
obecnemu dzierżawcy.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej oraz
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– opinia komisji do projektu uchwały jest pozytywna. Wychodząc naprzeciw wnioskom
złożonym podczas poprzedniej sesji uznali, że można w trybie bezprzetargowym
wydzierżawić magazyn.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia jest pozytywna. Komisja podzieliła argumentację wójta.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XX/137/2016 w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczenia garażowego znajdującego się
w budynku magazynowym posadowionym na działce nr 286/2 w Markuszowej, oraz
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu
przedmiotowego pomieszczenia. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki
od Agencji Nieruchomości Rolnych
Wójt gminy – poinformował, że uchwała dotyczy działki zajętej pod drogą JaszczurowaSośnice. Podjęta w marcu uchwała w tym zakresie została zaakceptowana przez nadzór
prawny jednakże Agencja Nieruchomości Rolnych zgłosiła zastrzeżenia do podstawy prawnej
i zwróciła się o dopisanie ustawy, która reguluje gospodarkę nieruchomościami. W tym
zakresie uchwała jest zmieniona. Zwrócił się o podjęcie uchwały.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
stwierdził, że droga jest utwardzona klińcem. Z drogi korzystają mieszkańcy. Opinia komisji
jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XX/138/2016 w sprawie nieodpłatnego
przejęcia na własność Gminy Wiśniowa działki od Agencji Nieruchomości Rolnych.
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie projektów.
Skarbnik gminy – uchwała jest następstwem zmian w budżecie dokonanych na poprzedniej
sesji. Pożyczka jest zaciągana na remont trzech odcinków drogi. Podjęcie uchwały umożliwi
wystąpienie o opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej i faktyczne zaciągniecie pożyczki.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– uchwała jest pochodną uchwały z poprzedniej sesji w sprawie zmian w budżecie gminy.
Następnie zapytał co w przypadku kiedy kwoty pożyczki okażą się być mniejsze?
Skarbnik gminy – odpowiedziała, że najważniejsze jest aby kwoty nie były większe, mniejsze
mogą być.
Wójt gminy – dopowiedział, że jeżeli kwoty będą mniejsze po przetargu to zostanie
zaciągnięta pożyczka w niższej wysokości.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XX/139/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektów. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na
sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
Skarbnik gminy – stwierdziła, że jest to analogiczna uchwała do uchwały poprzedniej.
Zaciąga się kredyt w wysokości 1.786.000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu gminy
w wysokości 252.668 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości
1.533.332 zł. Okres spłaty ustala się na lata 2019-2030. Wybór banku nastąpi zgodnie
z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– uchwała jest pochodną uchwały z poprzedniej sesji w sprawie zmian w budżecie gminy. Jest
to kredyt zaciągnięty na pokrycie wkładu własnego do zadań, które podjęli na poprzedniej
sesji.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
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Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XX/140/2016 w sprawie zaciągnięcia
i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2016 r.
Skarbnik gminy – stwierdziła, że zmiany w budżecie gminy są obligatoryjne, a następnie
omówiła proponowane zmiany:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
Dział 900 rozdział 90002 § 6280 – Gospodarka Komunalna i Ochrona
Środowiska środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest 16.375,42
z przeznaczeniem na:
w Dziale 900 rozdział 90002 § 6230 dotacje celowe z budżetu
na dofinansowanie inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych (usuwanie wyrobów zawierających azbest)
16.375,42
2) Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy
Dział 801 rozdział 80110 § 2710 – dotacja celowa z Podkarpackiego
Kuratorium Oświaty dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum
26.480,00
Z przeznaczeniem na:
Doposażenie bibliotek szkolnych w książki i niezbędne podręczniki
w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w tym dla:
- Sz. P. Markuszowa 4.000,00
- Sz. P. Różanka
4.000,00
- Sz. P. Szufnarowa 4.000,00
- Sz. P. Jaszczurowa 2.480,00
- Gimnazjum Wiśniowa 12.000,00
Przewodniczący rady zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii wraz z uzasadnieniem do proponowanych zmian w budżecie gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– opinia komisji jest pozytywna
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa radny Stanisław Rokosz –
opinia komisji jest pozytywna.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – opinia komisji jest pozytywna,
pozyskane środki pomogą doposażyć biblioteki szkolne.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XX/141/2016 w sprawie zmian w budżecie
gminy Wiśniowa na 2016 r. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik gminy – uchwała w sprawie zmiany WPF wynikła z uchwały podjętej na
poprzedniej sesji. Dokonują zmiany poprzedniej uchwały w treści zwiększenia planów
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wydatków bieżących i zmniejszenia planów wydatków majątkowych. Jest to tzw. błąd
techniczny. Błąd ten nie spowodował zmian i uchwała została zaakceptowana przez
Regionalną Izbę Obrachunkową jednakże dla zachowania porządku zaproponowano zmianę.
Uchwała ta pociągnęła za sobą kolejne zmiany w budżecie gminy dokonane zarządzeniami
Wójta w miesiącu maju i przedmiotowym projekcie dokonano również zmiany planu
dochodów i planu wydatków o kwotę 326.445 zł. O te wskaźniki uzupełniono również rok
2016 r.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii wraz z uzasadnieniem przez
przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Ryszard Strzępek
– stwierdził, że opinia jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XX/142/2016 w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 8
Informacja Wójta Gminy o pracy między sesjami Rady Gminy.
Drogi
1. Trwa wywożenie kruszywa w ramach funduszu sołeckiego i bieżących napraw dróg
tłuczniowych. (Szufnarowa, Różanka, Wiśniowa)
2. Zakupiono kosiarkę bijakową i trwa wykaszanie poboczy, dróg gminnych, placów
i przystanków PKS
3. Trwają prace utrzymaniowe terenów zielonych koszenia wokół kładek dla pieszych
chodników przy DW, placów gminnych
4. Zlecono wykonanie robót przywracających przejezdność na drogach gruntowych
w Szufnarowej Droga Koło Jarząb Góra – odcinek w kierunku Pstrągówki, w Kożuchowie za
boiskiem sportowym i Oparówce Biała Droga odcinki od strony Markuszowej jak
i w kierunku lasu.
5. W trakcie procedury przetargowej jest realizacja robót drogowych współfinansowanych ze
środków powodziowych. Droga Niewodna Grabiny Różanka. Otwarto oferty trwa
weryfikacja wykonawców pod względem spełnienia warunków.
6. Zlecono modernizację kładki nad rz. Wisłok w Kozłówku
7. Zlecono zabezpieczenie przepustów drogowych w Tułkowicach droga na Budy
Dobrzechowskie oraz w Oparówce na drodze Oparówka Las.
8. Zakończono badania obciążenia ruchem na przejazdach kolejowych.
Mienie komunalne
1. Zamontowano wodomierze na wodociągu w Kozłówku.
2. Przygotowano podbudowę z trylinki i zamontowano garaż blaszak w Kozłówku koło
szatni
3. Rozpoczęto prace przygotowawcze pod zwiększenie przydziału mocy elektrycznej w DL
w Kozłówku
4. Rozpoczęto remont sceny w sali DL w Markuszowej wraz z przeróbką elektryki,
dodatkowo konieczna będzie wymiana podłogi w sali. Na ten cel będzie potrzebna kwota
20.000 zł. Do tematu powrócą w sprawach różnych.
5. Zakupiono stoły do DL w Szufnarowej.

5

6. Rozpoczęto prace remontowe w DL w Pstrągówce wraz z zakupem kuchenek typu reszo
w Pstrągówce.
7. Zakupiono kosę spalinową do DL w Pstrągówce.
8. Zamontowano uchwyt do Kosza na boisku w Pstrągówce.
Ochrona środowiska
1. Wydano decyzję lokalizacyjną na ujęcie wody w Kozłówku.
2. Podpisali umowę na opracowanie koncepcji Zbiornika retencyjnego w Wiśniowej
w terminie do 30.09.2016r.
3. Wyłoniono wykonawcę na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.
(16.900 dotacja 15.000 wkład własny)
4. Wykonano nasadzenie krzewów ozdobnych przy drodze woj. w Wiśniowej
Oświata
1. Rozstrzygnięto przetarg na dożywianie.
2. Przygotowują przetarg na dowozy. Zmieniają się zasady dopłat biletów dla przewoźników,
które po wprowadzonej zmianie będą wypłacane przez gminę. Musi zostać uchwalony plan
transportowy następnie zostanie wyłoniony operator. Jeżeli nie będą podjęte działa w tym
zakresie dowóz będzie kosztował 200.000 zł drożej.
3. Przygotowany został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie
budowy lodowiska wielosezonowego (357.500). Projekt jest na liście rezerwowej na
dofinansowanie w kwocie 170.000
Sołtys Zbigniew Miga – zapytał kto pobiera dochody w przypadku komunalizacji budynku
domu strażaka?
Wójt gminy – odpowiedział, że dochody pobiera gmina.
Radna Wanda Gąsior – w związku z przeznaczeniem środków sołeckich w miejscowości
Wiśniowa na zakup koszy i ławeczek zapytała kiedy będzie montaż?
Wójt gminy – odpowiedział, że temat sprawdzi bo nie wszystkie pozycje w ramach funduszu
sołeckiego zostały wdrożone.
Radny Ryszard Strzępek – w sprawie dowozu dzieci i młodzieży do szkół zwrócił się aby na
etapie opracowania przetargu na dowóz przemyśleć przeliczyć koszty i spróbować
zorganizować w ten sposób dowóz aby oczekiwanie na lekcje nie było tak dokuczliwe.
W kwestii funduszu sołeckiego stwierdził, że w większości przypadków to sołtys realizuje
przydzielone środki.
Przystąpiono do punktu 9
Przyjęcie protokołu z XIX sesji
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z XIX sesji był wyłożony do wglądu, po czym
otworzył dyskusję w sprawie protokołu.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XIX/19/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Przystąpiono do punktu 10
Sprawy różne.
Przewodniczący rady – z okazji zbliżającego się dnia samorządowca złożył życzenia
wszystkim samorządowcom. Podziękował wszystkim, którzy działają na rzecz samorządu.
Wójt gminy – dołączył się do życzeń z okazji dnia samorządowca, a następnie poinformował,
że sołtys Zbigniew Miga powtórzył niedawny sukces sołtysa z Różanki i uzyskał tytuł sołtysa
roku. Pogratulował w pełni zasłużonemu, długoletniemu sołtysowi. W dniu 14 czerwca br.
w senacie odbędzie się wręczenie lauru.
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Sołtys Zbigniew Miga – stwierdził, że to co robi jako sołtys robią wszyscy sołtysi w gminie
Wiśniowa i ten tytuł wcale nie jest za taką działalność. Regulamin konkursu wskazuje pięć
podstawowych aspektów działalności sołtysa, jego najwyżej oceniono za całokształt pracy
sołtysa na podstawie 35 różnych pozytywnych opinii i referencji, które zostały wystawione
m.in. przez księdza proboszcza parafii Dobrzechów (za udział w organizacjach przy
parafialnych), dyrektorkę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Strzyżowie (za udział w zajęciach
teatralnych). Szczególne podziękowania skierował do sołtysa Zenona Tomaszewskiego
dzięki, któremu kandydował na to stanowisko. Poinformował, że 25 czerwca br. mają
w planie wspólnie z ośrodkiem kultury imprezę „Kożuchowskie sobótki” zaprosił wszystkich
na tą imprezę. Wspomniał, że ogromne zdziwienie wywołał fakt, że w tak krótkim okresie
dwóch sołtysów z jednej gminy otrzymało ten tytuł.
Sekretarz gminy – dołączył się do życzeń i gratulacji a następnie przekazał zaproszenia na
uroczystości z okazji dzień samorządowca, które odbędą się 3 czerwca br. w Rzeszowie.
Radny Ryszard Strzępek – wspomniał, kiedy on otrzymał tytuł sołtysa roku. Cieszy się że
gmina Wiśniowa znowu będzie promowana w senacie i popiera wójta, aby huczniej
zaprezentować się w senacie bo jest możliwość pokazania gminnego dorobku.
Radny Eugeniusz Świstak – w nawiązaniu do wymiany parkietu na sali w domu ludowym
w Markuszowej stwierdził, że jest to konieczna inwestycja ponieważ w parkiecie pojawiły się
zapadnięcia natomiast na kolejne miesiące sala jest zarezerwowana na wesela. Zaproponował
ułożenie na sali deski barlineckiej ze względu na dużą wytrzymałość, łatwy montaż i 30-letnią
gwarancję.
Wójt gminy – zaproponował chwilowe przesunięcie środków przykładowo z energii, które
należy w okresie późniejszym uzupełnić.
Radny Ryszard Strzępek – potrzeby w domach ludowych są różne wspomniał, jak
w poprzedniej kadencji kiedy niejednokrotnie prosił o środki dla swojej małej ojczyzny
wówczas radny Świstak był pierwszym, który to negował jednakże zwrócił się z prośbą do
wszystkich radnych aby przychylić się do wniosku radnego Świstak zabezpieczyć środki
i zrealizować remont w technologii jaką wybierze Markuszowa.
Radny Zbigniew Miga – reprezentuje mniejszość, która nie ma skomunalizowanych domów
ludowych. Zapytał jak rozkładają się wydatki gminy na jednego statystycznego mieszkańca.
Myśli, że w Tułkowicach i Kożuchowie ten wskaźnik byłby najgorszy. Są miejscowości
w których sołtys nie musiał zabiegać o remonty, a zostały one wykonane z inicjatywy wójta.
Nikt więcej nie zabrał głosu
Przystąpiono do punktu 11
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XX sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dziok
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