O.0002.10.2017
Protokół Nr XXXVII/37/2017
z XXXVII sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 29 września 2017 r.
XXXVII sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 13.00 do godz. 14.20
w sali widowiskowej w Ośrodku Kultury. W sesji uczestniczyli:
- 14 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (Radny Stanisław Rokosz
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 – Ryszard Strzępek
Przewodniczący rady otworzył obrady XXXVII sesji Rady Gminy Wiśniowa. Następnie na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał.
Przywitał zebranych oraz 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 poinformował, że w dniu 28 września br. wpłynął wniosek od wójta gminy o
poszerzenie porządku obrad o dodatkowe punkty:
1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego na
realizację zadania publicznego.
2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony
pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku posadowionym na działce nr 2071/5 w
Szufnarowej, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia
umowy najmu przedmiotowych pomieszczeń.
Otworzył dyskusję nad zgłoszonym wnioskiem
Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący rady zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie
wniosek zgłoszony przez wójta gminy. W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku
głosów „przeciw” i „wstrzymujących” rada gminy przyjęła wniosek.
Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
2. Sprawozdania z prac stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa za I półrocze 2017 r.
a) Komisja Rewizyjna
b) Komisja Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowa
c) Komisja Społeczno-Socjalna
d) Komisja Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów
i Mandatowo-Regulaminowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych
stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/200/2017 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 27 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wiśniowa na lata 2017-2032.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania
wekslowego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
nieoznaczony pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku posadowionym
na działce nr 2071/5 w Szufnarowej, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu przedmiotowych pomieszczeń
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
12. Sprawy różne.
13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie ww. porządek obrad. W głosowaniu jawnym
14 głosami „za” rada gminy przyjęła porządek XXXVII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy przedstawił informację o pracy między sesjami:
- Trwają prace na wszystkich zabudżetowanych drogach między innymi w ramach funduszu
sołeckiego. Przypomniał, że kruszywo zakupione ze środków funduszu sołeckiego na remont
dróg musi być przeznaczone na drogi gminne lub w posiadaniu gminy.
- Rozstrzygnęli zapytanie ofertowe dotyczące zadania realizowanego w ramach funduszu
kolejowego.
- Rozpoczęła się realizacja chodnika przy drodze wojewódzkiej w Kożuchowie, Wykonawcą
jest p. Różycki.
- Wyznaczono termin odbioru prac na placu zabaw w Wiśniowej.
- Trwają prace związane z projektem budowy sztucznego lodowiska oraz dwóch boisk
piaskowych.
- Zostały otwarte oferty przetargowe na oświetlenia, wszystkie mieszczą się w kwotach
budżetowych. W przyszłym tygodniu będą podpisane umowy z wykonawcami.
- W bieżącym tygodniu podpisana została umowa na kanalizację. Dotacja sięga 2 mln. zł.
Podpisana została również umowa na Odnawialne Źródła Energii dla mieszkańców gminy
Wiśniowa i Frysztak. Dotacja dla gminy Wiśniowa w wysokości 5 mln. zł
- W kwestii reformy oświaty stwierdził, że rok szkolny rozpoczął się bez większych
problemów. W arkuszach organizacyjnych jest o 51 godzin więcej w stosunku do ubiegłego
roku, natomiast dzieci jest o 15 uczniów mniej. Na emeryturę odeszło sześciu nauczycieli
w związku z tym wystąpili z wnioskiem o zwrot części odpraw wypłacanych dla nauczycieli
w kwocie 166.000 zł. Nie posiadają informacji czy otrzymają wnioskowaną kwotę czy niższą.
Przewodniczący rady Ryszard Strzępek – zapytał wójta czy był jakiś szczególny powód, dla
którego wspomniał wójt o wykorzystywaniu środków funduszu sołeckiego na drogi gminne.
Wójt gminy – ogólnie przypomniał.
Radny Kazimierz Jakobsze – zapytał kiedy i w jaki sposób będą zbierane środki od
mieszkańców na odnawialne źródła energii?
Wójt gminy – odpowiedział, że podpisywanie umów chcieliby rozpocząć w październiku.
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Przystąpiono do punktu 2
Sprawozdania z prac stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa za I półrocze 2017 r.
Sprawozdania złożyli: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pęczar, Zastępca
Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze, Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał, Zastępca
Przewodniczącego Komisji rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Bogusław Furtek.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów
i Mandatowo-Regulaminowej
Przewodniczący Rady – przypomniał, że podczas poprzedniej sesji złożył rezygnację z
przewodnictwa komisji. Zaproponował na funkcję przewodniczącego radnego Kazimierza
Jakobsze – dotychczasowego zastępcę przewodniczącego, który wykazał się dużym
zaangażowaniem w prace komisji. Radny wyraził zgodę na pełnienie funkcji.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję. Nikt nie zabrał głosu. Zamknął dyskusję i podał pod
głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów
„przeciw”, 1 głosie „wstrzymującym” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę
Nr XXXVII/239/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów
i Mandatowo-Regulaminowej. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12
grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady
Gminy Wiśniowa.
Przewodniczący Rady – poinformował, że zmianie ulega skład Komisji Budżetu Finansów
i Mandatowo-Regulaminowej, z której wykreśla się jego osobę natomiast dodaje się radnego
Łukasza Dziok. Zapytał czy są jeszcze jakieś propozycje zmian?
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i podał pod głosowanie projekt uchwały. W
głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada
Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXVII/240/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr
II/3/2014 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania
składów liczbowych i osobowych stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa. Uchwała w
załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/200/2017 Rady Gminy Wiśniowa z
dnia 27 marca 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą
Miastem Rzeszów
Wójt gminy – poinformował, że w zawartym porozumieniu na usługi Izby Wytrzeźwień
zabezpieczona kwota została wykorzystana w związku z tym zachodzi konieczność
zwiększenia środków o 1.000 zł
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii przez Komisję Społeczno-Socjalną
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – opinia komisji jest pozytywna
z uwagi na wyczerpany limit środków, które należy zwiększyć.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
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Przewodniczący rady zamknął dyskusję i podał pod głosowanie projekt uchwały. W
głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada
Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXVII/241/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIX/200/2017 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 27 marca 2017r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miastem Rzeszów. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na
lata 2017-2032.
Skarbnik Gminy – projekt uchwały był omawiany na wszystkich komisjach i dotyczy
wprowadzenia do realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO na realizację inwestycji na lata 2018-2019: „Odnawialne źródła
energii w gminach Wiśniowa oraz Frysztak” oraz inwestycji w ramach PROW „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa, Niewodna, Kożuchów i Tułkowice oraz
przebudowa ujęcia wody pitnej i stacji uzdatniania wody z wykorzystaniem istniejącej
infrastruktury w miejscowości Kozłówek”. Następne odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii przez stałe komisje.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – komisja po zapoznaniu się z analizą wpf oraz po wysłuchaniu uzasadnienia
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju gospodarczego i Rolnictwa Bogusław Furtek –
po przedstawieniu przez skarbnik projektu opinia komisji jest pozytywna
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – komisja zapoznała się ze
zmianą wpf. Komisja nie wnosi uwag do przedstawionego dokumentu. Opinia komisji jest
pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i podał pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXVII/242/2017 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2017-2032. Uchwała w
załączeniu
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie:
1) Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy - 21.000,00
a) Dział 757 – 75702 § 8110 – odsetki od kredytów
- 21.000,00
w budżecie początkowym zaplanowano szacunkowo kwoty odsetek od kredytów.
Wg realizacji na dzień 31 VIII stwierdza się iż kwoty odsetek będą niższe.
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
21.000,00
a) Dział 600 – 60014 § 6300 – Transport i łączność – dotacje celowe
na pomoc finansową udzieloną między j.s.t.
(dla Powiatu z przeznaczeniem na położenie
nawierzchni asfaltowej na pętli autobusowej w Różance” 10.000,00
Dział 851 – 85158 § 2310 – Izby wytrzeźwień – dotacje celowe przekazane
gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między j.s.t. (Urząd Miasta Rzeszów) 1.000,00
Dział 921 92120 § 2720 – Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami
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– dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie
prac remontowych i konserwatorskich obiektów
zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym
do sektora finansów publicznych w tym:
dla Parafii Rzymsko- Katolickich w Dobrzechowie
na termomodernizacje Kościoła Dojazdowego w Kozłówku
(osuszanie fundamentów)
10.000,00
3) Dokonuje się zmian w budżecie gminy Wiśniowa (Fundusz Sołecki) Markuszowa
Polegających na zmianie przedsięwzięcia „Usługi remontowe w szkole oraz wokół szkoły
Markuszowa” na przedsięwzięcie „zakup sprzętu i wyposażenia dla Sz. P. Markuszowa”
a) Zmniejsza się plan wydatków dział 801 – 80101 § 4270
– usługi remontowe - 5.000,00
b) Zwiększa się plan wydatków dział 801 – 80101 § 4210
– zakup materiałów i wyposażenia + 5.000,00
1) Zmiany w budżecie gminy Wiśniowa dotyczą:
Zmiany w planie funduszu sołeckiego wsi Kalembina polegające na:
rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia „wykonanie oświetlenia ulicznego wsi Kalembina”
i ustalenie nowego przedsięwzięcia „montaż bramy wjazdowej do garażu OSP Kalembina”
a) Zmniejsza się plan wydatków dział 900 – 90005 § 4300
– zakup usług pozostałych - 5.346,37
b) Zwiększa się plan wydatków dział 754 – 75412 § 4300
– zakup usług pozostałych + 5.346,37
Przewodniczący rady zapytał wójta jak ma traktować zmiany przedłożone w dniu
dzisiejszym?
Wójt gminy – odpowiedział, że jako autopoprawkę.
Przewodniczący rady zwrócił się o przedstawienie opinii przez stałe komisje.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – komisja wypracowała pozytywną opinię do zmian w budżecie gminy. Zmiany
zostały rzeczowo wyjaśnione przez skarbnika i wójta gminy.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Bogusław Furtek
–opinia komisji jest pozytywna
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i podał pod głosowanie projekt uchwały wraz
autopoprawkami. W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXVII/243/2017
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Uchwała w załączeniu
Przewodniczący rady ogłosił 15 minutową przerwę.
Po przerwie przystąpiono do punktu 8.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego na
realizację zadania publicznego.
Wójt gminy – poinformował, że uchwała umożliwi przekazanie dotacji na realizację zadania
publicznego o nazwie: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350 R Różanka – Grodzisko w km
2+225- nawrót autobusowy”.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
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Przewodniczący rady zamknął dyskusję, odczytał projekt i podał pod głosowanie uchwałę.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXVII/244/2017 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Skarbnik gminy – poinformowała, że weksel stanowi zabezpieczenie realizacji inwestycji
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa, Niewodna, Kożuchów
i Tułkowice oraz przebudowa ujęcia wody pitnej i stacji uzdatniania wody w Kozłówku”.
Następnie odczytała projekt uchwały.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał czy weksel kosztuje gminę?
Skarbnik gminy – odpowiedziała, że nie kosztuje.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję, i podał pod głosowanie projekt uchwały. W
głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada
Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXVII/245/2017 w sprawie upoważnienia do
zaciągnięcia zobowiązania wekslowego. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony
pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku posadowionym na działce nr 2071/5 w
Szufnarowej, oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia
umowy najmu przedmiotowych pomieszczeń
Wójt gminy – poinformował, że spółdzielnia socjalna PROMOTOR zwróciła się z wnioskiem
o wydzierżawienie lokalu w związku z udziałem w projekcie i pozyskaniem środków na
poszerzenie swojej działalności. Lokal byłby przeznaczony na renowację mebli zabytkowych
i wytwórstwo ozdób w formie rękodzieła artystycznego. W pozostałej części budynku zostaną
urządzone szatnie dla LKS „Albatros”. Czynsz nie będzie wysoki ale będzie chciał aby
spółdzielnia przejęła na siebie koszty utrzymania budynku.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję po czym zapytał o opinię samorząd wiejski.
Radny Łukasz Dziok – popiera pomysł wynajęcia lokalu. Zapytał czy znana jest kwota
dzierżawy?
Wójt gminy – odpowiedział, że jeszcze nie jest ustalona.
Radny Łukasz Dziok – zapytał co w sytuacji kiedy okaże się, że dzierżawca jest uciążliwy?
Wójt gminy – odpowiedział, że zawsze istniej możliwość wypowiedzenia umowy.
Radna Zofia Boruta – sołtys Szufnarowej – nie wyraża sprzeciwu.
Radny Kazimierz Jakobsze – odnośnie pytania radnego dotyczącego uciążliwości najemcy
zapytał czy są to tylko domniemania czy posiada wiedzę na ten temat?
Radny Łukasz Dziok – odpowiedział, że tylko domniemanie.
Przewodniczący rady – zapytał kto tworzy spółdzielnię?
Wójt gminy – odpowiedział, że spółdzielnię tworzy pięciu członków. Ze spółdzielnią
współpracują od pewnego czasu. Wykonywała na zlecenie gminy kilka zadań w tym budowa
podjazdu w szkole podstawowej w Szufnarowej, remont posterunku policji.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję odczytał i podał pod głosowanie projekt uchwały. W
głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada
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Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XXXVII/246/2017 w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem na czas nieoznaczony pomieszczeń użytkowych znajdujących się w
budynku posadowionym na działce nr 2071/5 w Szufnarowej, oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu przedmiotowych
pomieszczeń. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 11
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący rady przypomniał, że protokół z XXXVI sesji był wyłożony do wglądu, po
czym otworzył dyskusję w sprawie protokołu.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XXXVI/36/2017 z dnia 9 września 2017 r.
Przystąpiono do punktu 12
Sprawy różne.
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – przekazał informacje:
1. W świetlicy w Kożuchowie będzie organizowany kurs angielskiego dla osób w wieku
powyżej 25 lat, bezrobotnych, z niższym wykształceniem. Poziom kursu A1 i A2.
Zainteresowani mogą więcej informacji uzyskać u sołtysa z Kożuchowa.
2. Oddział Powiatowy Stowarzyszenia Sołtysów organizuje 14 października br. wyjazd
studyjny do gminy Czudec dla sołtysów z terenu powiatu strzyżowskiego.
3. Zaprosił radnych, sołtysów, wójta, skarbnika i sekretarza do kibicowania powiatowych
zawodów pożarniczych, które odbędą się 1 października br. w gminie Niebylec na
stadionie w Połomi o godz. 14.00. Gminę reprezentują drużyny z Tułkowic,
Kalembiny, Wiśniowej i Pstrągówki.
Przewodniczący rady – zaprosił na I Ogólnopolski Turniej w Tchoukballu o puchar Wójta
Gminy Wiśniowa, który odbędzie się 7-8 października w obiektach szkolnych w Wiśniowej.
Transmisja meczy będzie na stornie internetowej. Więcej informacji na stronie internetowej
Różanki i afiszach.
Sołtys Kożuchowa Zbigniew Miga – zapytał czy jest przewidziana jakaś obsługa medialna
zawodów oprócz iTVP Południe?
Wójt gminy – odpowiedział, że patronat medialny objęła telewizja TVP3.
Radna Zofia Boruta – zaprosiła na Dzień Papieski do Szufnarowej 8 października br.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 13
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Nikt więcej nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XXXVII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Strzępek
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