O.0002.7.2017
Protokół Nr XXXIV/34/2017
z XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa
w dniu 30 sierpnia 2017 r.
XXXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa została zwołana na wniosek Wójta
Gminy Wiśniowa trwała od godz. 16.00 do godz. 17.00 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy
w Wiśniowej. W sesji uczestniczyli:
- 14 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (radny Eugeniusz Świstak
nieobecny)
- 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 XXXIV sesji Rady Gminy Wiśniowa. Na podstawie
listy obecności stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał.
Przywitał zebranych. Następnie otworzył dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad:
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie porządek obrad.
1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Wiśniowa z Przedsiębiorstwa
Handlowo Produkcyjno Usługowego ZAGRODA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżowie.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
4. Sprawy różne.
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa (1 radny
nie brał udziału w głosowaniu).
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Wójt gminy – podziękował radnym za przybycie na sesję. Wyjaśnił, że powodem zwołania
sesji była konieczność szybkiej reakcji, podjęcia uchwał m.in. przedmiotowej uchwały.
Poinformował, że po rozstrzygnięciu przetargu na remont chodnika w Wiśniowej koło
stadionu okazało się, że środków wystarczyło tylko na część chodnika, brakło na niecałe 90
metrów. Zwrócił się więc do Marszałka Romaniuka o wygospodarowanie dodatkowych
środków na zakończenie remontu. Województwo przyznało środki jednocześnie wnioskując o
dofinansowanie remontu przed gminę. Odcinek chodnika do remontu został wyceniony na
48.000 zł, w tym udział gminy 12.000 zł. Zwrócił się o podjęcie uchwały.
Przewodniczący rady otworzył dyskusje w przedmiotowym punkcie
Nikt nie zabrał głosu.
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Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym
14 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę
Nr XXXIV/231/2017 w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Wiśniowa z Przedsiębiorstwa Handlowo
Produkcyjno Usługowego ZAGRODA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Strzyżowie.
Wójt gminy – wspomniał, że w 2015 r. prezes spółki ZAGRODA zwrócił się z prośbą o
przystąpienie gminy do spółki co pomoże ujęcie spółki w Planie Gospodarki Odpadami jako
instalacji, która miałaby przetwarzać odpady. Okazało się jednak, że jedyną instalacją, jaka
ma pozostać w planie jest nowo wybudowana przez PGE spalarnia odpadów w Rzeszowie.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Sołtys Zbigniew Miga – zapytał czy za okres udziału w spółce gmina pobierała dywidendy?
Wójt gminy – odpowiedział, że w tym okresie firma miała zyski. Proporcjonalną do udziałów
część dywidendy otrzymali. Gmina uzyskała dywidendę za dwa udziały czyli 2% w ogólnej
kwocie ok. 1800 zł. Zbycie udziałów może nastąpić przez odkup właścicieli bo takie
zabezpieczenie jest w umowie notarialnej lub w drodze przetargu.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXIV/232/2017 w sprawie wystąpienia
Gminy Wiśniowa z Przedsiębiorstwa Handlowo Produkcyjno Usługowego ZAGRODA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżowie. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2017 r.
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
a) Dział 600 – 60017 § 6300 – drogi gminne wewnętrzne
(dotacja celowa z Województwa Podkarpackiego FOGR)
47.000,00
b) dział 758 – 75814 § 2030, 6330 – różne rozliczenia finansowe
(dotacja z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach
funduszu sołeckiego za rok ubiegły)
101.253,73
c) dział 926 – 92601 § 6300 – Kultura Fizyczna i Sport – dotacja z Podkarpackiego Programu
Odnowy Wsi Szufnarowa 10.000,00
Ogółem zwiększenia planu dochodów:
158.253,73
2) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy
a) Dział 900 – 90001 § 6050 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
– zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania budowa kanalizacji sanitarnej 161.944,44
3)
Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
a) Dział 600 – 60013 § 2710 – Transport i łączność - drogi publiczne wojewódzkie
(dotacja celowa dla samorządu województwa
na remont chodnika Wiśniowa koło stadionu sportowego LKS Wisłok) 12.000,00
dział 600 – 60017 § 6050 – drogi wewnętrzne – realizacja zadnia pn.
„budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębach”
- Kozłówek dz. ewid. Nr 443
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- Oparówka dz. ewid. Nr 1611/1, 1611/2, 1610/3 47.000,00
b) dział 700 – 70005 § 4210, 4270, 6050 – gospodarka mieszkaniowa
– uzupełnienie środków na zakupy, remonty
i inwestycje obiektów komunalnych
27.729,17
W tym: zadanie inwestycyjne – doprowadzenie instalacji gazowej do kuchni w budynku
wielofunkcyjnym w Wiśniowej
12.000,00
c) dział 754 – 75412 § 4210 – Ochotnicze Straże Pożarne
– uzupełnienie wydatków bieżących na zakupy w jednostkach OSP
10.000,00
d) Dział 900 – 90095 § 4010 – Gospodarka Odpadami – pozostała działalność
– uzupełnienie funduszu wynagrodzeń pracowników
zatrudnionych na prace publiczne 23.000,00
e) Dział 900 – 90002 § 6050 – Gospodarka odpadami – realizacja zadania
polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wiśniowa
9.201,76
f) Dział 926 – 92601 § 6050 – Kultura Fizyczna i sport - realizacja zadania
„uatrakcyjnienie bazy sportowo- rekreacyjnej wsi Szufnarowa poprzez
doposażenie boiska sportowego w mini plac zabaw”
- środki z dotacji
10.000,00
- środki z budżetu gminy
1.110,00
g) Dział 926 – 92601 § 6050 – Kultura Fizyczna i sport – „Budowa syntetycznego
lodowiska i boiska do piłki plażowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym
w Wiśniowej, ścianki wspinaczkowej przy Gimnazjum w Wiśniowej
oraz boiska do piłki plażowej przy Sz. P. w Różance”
- ze środków budżetu gminy uzupełnienie wkładu własnego do projektu 189.359,00
Ogółem zwiększenia planu wydatków:
320.198,17
4) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji
budżetowej.
- zmniejsza się dz. 700- 70005 § 0870 – wpływy ze sprzedaży rzeczy ruchomych
250.000,00
- zwiększa się dz. 700 -70005 § 0770 – wpływy ze sprzedaży działek i obiektów + 250.000,00
- zmniejsza się dz. 801 – 80101 § 2007 dotacje celowe - 143.093,12
§ 2009 Projekt „wspólnie do sukcesu” - 25.251,34
- zwiększa się dz. 801 – 80101 § 2057
dotacje celowe + 143.093,12
§ 2059
Projekt „wspólnie do sukcesu” + 25.251,34
- zmniejsza się dz. 757 – 75707 § 8110 – odsetki od kredytów i pożyczek
- 37.000,00
- zwiększa się dz. 757 – 75707 § 8010 – prowizje bankowe związane z obsługą długu +
37.000,00
5) Dokonuje się zmiany pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej polegającej na
przeniesieniu realizacji zadania budowa boiska piaskowego z działu 801 Oświata i
wychowanie do działu 926 Kultura fizyczna i Sport, które będzie realizowane w projekcie
łącznie z budową lodowiska
- Zmniejsza się dział 801 – 80101 § 6050
-35.000,00
- zwiększa się dział 926 – 92601 § 6050
+35.000,00
Dodatkowo poinformowała, że wpłynęła informacja o przyznaniu dotacji w związku z tym
zwiększa się dział 900 – 90002 § 6030 – Gospodarka Odpadami – dotacja celowa
z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska
– usuwanie wyrobów zawierających azbest
9.201,76
Wójt gminy – stwierdził, że temat projektu lodowiska, ścianki wspinaczkowej oraz boiska
siatkowego i piaskowego był drugim tematem, który wymagał zwołania sesji. Otrzymali
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dofinansowanie na projekt, o który wnioskowali w lutym. Aby podpisać umowę należy
zabezpieczyć środki na wkład własny. Wolnych środków w budżecie gminy nie ma. Jedyną
możliwością jest przesunięcie środków z zadania kanalizacji ponieważ nawet jeżeli uda się
podpisać umowę i wyłonić wykonawcę to środki będą wydatkowane w 2018 i 2019 r.
Pozostałe propozycje budżetowe są w większości obligatoryjne. Zwiększenie środków na
utrzymanie domów ludowych wynika z potrzeb bieżących, drobnych remontów i zakupów w
tym również dobiega końca przygotowanie dokumentacji na wykonanie instalacji gazowej w
budynku wielofunkcyjnym w Wiśniowej. Zwiększenie środków na straże pożarne wynika z
pozyskanych środków, do których wymagany był wkład własny. W kwestii prac publicznych
nastąpiło niedoszacowanie wydatków.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał ile zostaje na zadaniu kanalizacja?
Skarbnik gminy – odpowiedziała, że nie zostają już żadne środki.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał dlaczego zmiany w budżecie są przedstawione w ten
sposób, że czytając punkt 3 i punkt 5 wynika, że do kwoty 189.359 zł należy dodać 35.000 zł
Wójt gminy – potwierdził, że tak jest.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że jest to mylnie zapisane. Na przyszłość proponuje
rozbicie na kilka projektów zmian.
Skarbnik gminy – wyjaśniła, że kwota 35.000 zł na boisko w Różance była planowana w
dziale oświata natomiast teraz w związku z planowanym projektem budowy lodowiska
boisko zostało wkomponowane w projekt i zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 35.000
zł z działu 806 Oświata i wychowanie do działu 926 Kultura Fizyczna i Sport.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że nie jest to takie pilne i zaproponował przełożyć na
kolejną sesję. Będzie głosować negatywnie tym bardziej, że propozycje zmian nie były
przepracowane przez żadną komisję.
Wójt gminy – stwierdził, że jeżeli nie podpiszą umowy w ciągu najbliższych dni to nie zdążą
zrealizować tego zadania. Nie ma wiele czasu na dyskusję, trzeba podjąć decyzję: realizować
projekt czy nie. Jeżeli nie chcą realizacji to odeśle umowę ale przypomniał o wcześniejszej
dyskusji, że starają się o ten projekt i wykonują zadanie.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że są inne zadania, które zostały wycenione i na które
zostały przyznane środki.
Wójt gminy – stwierdził, że jedyne takie zadanie to Różanka.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał dlaczego boisko w Różance jest wymienione podwójnie?
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że w momencie uchwalania budżetu na 2017 r. znalazł
się zapis o budowie boiska piaskowego. Nie było środków zabezpieczonych na budowę
lodowiska czy ścianki wspinaczkowej, nie było środków na budowę boiska do piłki siatkowej
w Wiśniowej. W trakcie roku 2017 r. pojawiła się możliwość złożenia wniosku na
dofinansowanie budowy obiektów sportowych. Celem uniknięcia budowy boiska w Różance
tylko z środków własnych wójt wystąpił ze wspólnym wnioskiem na cztery zadania: budowa
ścianki wspinaczkowej w budynku gimnazjum w Wiśniowej, budowa boiska do piłki
siatkowej w Wiśniowej, budowa lodowiska w Wiśniowej oraz budowa boiska uniwersalnego
w Różance. Po rozstrzygnięciu konkursu wniosek został pozytywnie rozpatrzony, ale w
budżecie zabezpieczone jest tylko 35.000 zł na boisko pisakowe w Różance. Dzisiaj wójt
zaproponował zlikwidować w budżecie budowę boiska w Różance jako odrębne zadanie, a
zapisać w projekcie. Stwierdził, że dla niego jest to zrozumiałe dyskutowane na komisji od
początku roku. Jeżeli jest zastrzeżenie, że komisja nie obradowała to złoży wniosek o
zwołanie komisji jeszcze podczas sesji i będzie można wszystko wyjaśnić.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał co będzie w Różance budowane?
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Radny Ryszard Strzępek – odpowiedział, że boisko piaskowe uniwersalne do wszystkich gier
plażowych: siatkówki, piłki nożnej i innych.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 5 głosami „za” 7 głosami „przeciw” i 1 głosem „wstrzymującym”
Rada Gminy Wiśniowa nie przyjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Przystąpiono do punktu 4
Sprawy różne.
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał się wójta do kiedy mają czas na odesłanie podpisanych
umów?
Wójt gminy – odpowiedział, że jak najszybciej.
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że po tej decyzji rady gminy Różanka boisko będzie
miała natomiast Wiśniowa nie. Z ironią pogratulował decyzji radnym. Pieniądze zewnętrzne,
które otrzymali teraz zwrócą. Ma nadzieję, że na stronie internetowej gminy pojawi się
informacja z komentarzem. Mając środki zewnętrzne i nie wziąć ich to jak mieć w zaciągu
ręki ciasteczko przed sobą i nie sięgnąć po nie. Wójt wyciągną rękę po środki, ludzi
zaangażował, wniosek napisał, starał się aby ten wniosek był zaakceptowany, wykonał
fundament pod lodowisko. Teraz tylko dokończyć budowę…. Zwrócił się do radnego
Rokosza stwierdzając, że on nie zablokował budowę boiska w Różance tylko w Wiśniowej,
gdzie na ostatniej sesji pokazywał tabelki, że Wiśniowa ma za mało środków.
Radny Stanisław Rokosz - zwrócił się do radnego Strzępka stwierdzając, że nie tylko on miał
takie obiekcje, ale jak widać większość. Jeżeli nie jest po jego myśli to jest bardzo źle.
Lodowisko można zrobić za rok czy za pół roku.
Wójt gminy – wtrącił, że ponownie nie będzie występować o lodowisko.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że nie stać ich na pewne rzeczy. Każdy ma głos i niech
radny Strzępek nie kwestionuje decyzji radnych.
Radny Ryszard Strzępek – stwierdził, że nie on składał wniosek. Wygląda na to, że radni nie
chcą inwestycji na terenie gminy Wiśniowa.
Radna Wanda Gąsior – zabrała głos w imieniu radnych wsi Wiśniowa stwierdzając, że mają
odczucia podobne jak jeden z mieszkańców Wiśniowej, który na zebraniu wiejskim zapytał
Wójta „gdzie my jesteśmy, gdzie jest Wiśniowa?” W tym roku nie została ani jedna droga
zrobiona, o oświetleniu się nie myśli. Byli w dziewiątce. Mieli prawo głosu. Okazuje się, że w
innych wsiach wszystkie drogi przejęte szybko zrobione mierzone kilometrami nie metrami.
Są rozgoryczeni tym jak ich w tym roku potraktowano. Z tego wynika ich dzisiejsza decyzja.
Czują się zostawieni daleko w tyle. Oni również mają zobowiązania w stosunku do swoich
wyborców. Były piękne słowa, obietnice. Jak okazało się – puste. Zdecydowali się
zagłosować negatywnie co nie oznacza, że nie mogą do tematu powrócić. Prosi żeby nie
traktować ich jak wyrzutków z Wiśniowej bo tak się czuła kiedy była radną V kadencji i nic
w Wiśniowej się nie robiło.
Wójt gminy – stwierdził, że dziwi go taka postawa, dziwi go głosowanie tym bardziej, że
projekt, o który starał się będzie głównie zlokalizowany w Wiśniowej, a głosami radnych z
Wiśniowej odpada. Nie umie tego zrozumieć bo jest to absurdalne i nielogiczne. Zapytał co
tym osiągną?
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że nie ma nic na przeszkodzie, żeby do niektórych
pomysłów powrócić
Wójt gminy – zapytał kiedy? Nie ma już czasu! Starają się w Urzędzie robić co w ich mocy,
żeby oświetlenia poszły, zrealizować cały budżet: projekt lodowiska, ścianki i boiska fajny i
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potrzebny dla dzieci, młodzieży, dokończenie remontu chodnika w Wiśniowej. Wszystko
odrzucają tym bardziej, że nie słyszał wcześniej głosów sprzeciwu.
Skarbnik gminy – zwróciła się aby przemyśleć jeszcze wiele innych spraw przykładowo
kanalizacja. W miesiącu wrześniu po podpisaniu umowy na budowę kanalizacji w latach
2018-2019 będzie musiała być zmieniona wieloletnia prognoza finansowa, do której zadanie
zostanie wpisane jako przedsięwzięcie w latach 2018-2019 z konkretnymi kwotami do
wydatkowania w tym pożyczki. Będzie to konieczny dokument do ogłoszenia przetargu.
Natomiast kwoty muszą być ponowione w budżetach gminy w latach 2018-2019.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał co szkodzi temu, że pozostawia się kwotę 161.000 zł na
kanalizacji.
Skarbnik gminy – odpowiedziała, że niczemu nie przeszkadza, jednakże nie ma innych
środków w budżecie, a na zadanie i tak nie będą środki wydatkowane w bieżącym roku.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że wójt czuje się rozgoryczony, radny Strzępek czuje
się rozgoryczony, a taka wola była większości i muszą to przyjąć do wiadomości. Następnie
zapytał czy chodnik w Tułkowicach został zakończony?
Wójt gminy – odpowiedział twierdząco.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał dlaczego został wykonany niezgodnie z projektem, według
którego miał dojść do kolejnego mostka
Wójt gminy – odpowiedział, że brakło pieniędzy.
Radny Stanisław Rokosz – w przetargu było ustalone do mostku koło Konickiego.
Wójt gminy – wyjaśnił, że w pierwszym zamyśle chodnik miał być wykonany do zjazdu.
Opracowali kosztorys, ustalili zakres podstawowy i szacunkowy w przypadku oszczędności,
który miał sięgnąć do mostka o którym mowa. Zakres podstawowy był krótszy. Podczas
przetargu wyszły oszczędności ale nie aż tak duże żeby zrobić chodnik do zjazdu koło
Konickiego.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że miało być zrobione 60 metrów, a jest 40 metrów
dlaczego jest ucięte. Co innego jest zgłoszone a co innego wykonane
Wójt gminy – stwierdził, że zgłoszenie na tamten odcinek jest nadal aktualne. W związku z
tym, że pieniędzy wystarczyło na krótszy odcinek został zrealizowany krótszy.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał co wójt będzie robić z przyczepami na parkingu w
Tułkowicach?
Wójt gminy – odpowiedział, że od roku działa w temacie „przyczep na parkingu”. Mają
wyrok na usunięcie sprzętu, radny Rokosz jest informowany o każdym kroku jaki wójt
wykonuje. Mają faktury za bezumowne użytkowanie.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że mieszkańców to nie interesuje.
Wójt gminy – zwrócił się do radnego Rokosza o tłumaczenie mieszkańcom, że wójt musi
działać w granicach prawa.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że dziecko nie może nawet przejechać drogą
rowerkiem bo dyszle od przyczep wystają.
Wójt gminy – zapytał czy w tej sprawie zrobił coś sołtys?
Radny Stanisław Rokosz – odpowiedział, że zgłosił to właścicielowi czyli wójtowi. Wystąpić
do komornika!
Wójt gminy – zapytał z jakiego zadania w Tułkowicach ma ściągnąć 20 tys. zł żeby zapłacić
komornikowi za ściągnięcie przyczep.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał dlaczego w Tułkowicach?
Wójt gminy – odpowiedział, że w Tułkowicach jest problem. Stara się działać zgodnie z
przepisami i konsekwentnie dąży aby przyczepy zniknęły.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że wszystko jest robione na pokaz, żeby nic nie zrobić.
Efektów nie ma żadnych.
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Wójt gminy – wracając do tematów dzisiejszej sesji zapytał czy ma jutro odesłać umowę z
przeprosinami dla marszałka, że się wystarał o środki na remont chodnika, czy ma odesłać
umowę do ministerstwa czy też zwołać kolejną sesję. Trzeba myśleć, a nie kierować się
emocjami. Wybory zaczęły się za wcześnie, na razie wybierany będzie przewodniczący i
wiceprzewodniczący rady.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał dlaczego tak ważna sprawa jak rezygnacja z funkcji
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego jest ukrywana do tej pory przed radnymi? Tak
samo było w poprzednim roku. Zwrócił się o szacunek dla ludzi.
Wójt gminy – zapytał czy nie zrealizowanie inwestycji jest karą dla wójta, że ktoś coś nie
zrobił?
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że jest wiele inwestycji, na które można przeznaczyć
161.000 zł. W każdej chwili można powrócić do niektórych zadań.
Radny Kazimierz Jakobsze – nasiliły się emocje i pojawiły się problemy. Zapadły decyzje
które są niedobre dla gminy, a w szczególności dla miejscowości Wiśniowa. Na dzisiejszej
sesji nie są w stanie już niczego zrobić aczkolwiek zaproponował zwołanie komisji i jeżeli
będzie wola radnych ponowne rozpatrzyć propozycje zmian w budżecie gminy na sesji w
dniu 9 września br. Spróbować uratować to co przepada po dzisiejszej sesji.
Bezprzedmiotowa jest dyskusja w tym temacie.
Radny Kazimierz Pęczar – zaproponował zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu jutrzejszym w
godzinach porannych celem uratowania chodnika w Wiśniowej, bo na remont tego chodnika
nikt gminie nie da środków przez najbliższe cztery lata.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdziła, że nie wie jak będzie z chodnikiem ale w dniu
jutrzejszym w godzinach porannych pracuje i nie będzie brał udziału w sesji. Ponadto
obowiązują pewne procedury, a wnioski budżetowe zaproponował rozbić na więcej uchwał.
Przy jednej ważnej sprawie bocznymi furtkami wpychają inne sprawy. To trzeba zmienić.
Dostosowując się do statutu chce wiedzieć o sesji 4 dni wcześniej bo to bardzo brzydki
zwyczaj, że część radnych wie o zmianach tydzień-dwa wcześniej, a on dowiaduje się na sesji
w ostatniej chwili. W stosunku do niego i niektórych radnych jest to niegrzeczne i
niekulturalne zachowanie. To, że dzisiaj przepadło kilka rzeczy to nie płaczmy. Nie ma sensu.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XXXIV sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dziok
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