O.0002.13.2017
Protokół Nr XL/40/2017
z XL sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 28 grudnia 2017 r.
XL sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 8.30 do godz. 11.00
w sali widowiskowej w Ośrodku Kultury. W sesji uczestniczyli:
- 15 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- sołtysi sołectw gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- zaproszeni goście: radni powiatu Strzyżowskiego, kierownicy i dyrektorzy jednostek
organizacyjnych, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych, prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP – 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 XL sesji Rady Gminy Wiśniowa. Następnie na
podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał.
Przywitał zebranych oraz przypomniał, że na sali znajdują się protokoły z poprzednich sesji.
Radni po zapoznaniu się z ich treścią mają prawo do nanoszenia uwag i sprostowań.
Otworzył dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad. Nikt nie zabrał głosu.
Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy
Wiśniowa z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wiśniowej.
2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
3. Sprawozdanie z pracy rady gminy oraz stałych komisji rady gminy w II półroczu
2017r., podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy
Wiśniowa oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2018.
4. Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych w 2017 r. oraz plan pracy na rok 2018 r.
5. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
8. Podjęcie uchwał dotyczących budżetu gminy Wiśniowa na 2018 r. w sprawie:
- uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2018 r.
- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa.
9. Sprawy różne.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” rada gminy przyjęła porządek XL sesji Rady Gminy
Wiśniowa.
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Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wiśniowej.
Przewodniczący rady – zwrócił się do projektodawcy o przedstawienie projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – odczytał projekt uchwały. Podczas prac legislacyjnych nad statutem Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej umknęła zmiana dotycząca ujednolicenia nazewnictwa osób
pełniących funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych gminy Wiśniowa. Nadmienił,
że 1/3 środków przechodzących przez budżet gminy jest wydatkowana przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Uważa, że w odczuciu społecznym nazwa dyrektor będzie
bardziej prestiżowa. Zwrócił się o podjęcie uchwały.
Przewodniczący rady zwrócił się do wójta o przedstawienie stanowiska do projektu uchwały.
Wójt gminy – podziękował Komisji za zgłoszenie projektu uchwały. Jego opinia o projekcie
uchwały jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu. Przewodniczący rady zamknął dyskusję i podał pod głosowanie projekt
uchwały. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw”
i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XL/265/2017 w sprawie
zmiany uchwały nr XXVIII/189/2017 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśniowej.
Uchwała w załączeniu.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – podziękowała za awans po prawie 40
latach pracy i 14 miesięcy przed emeryturą.
Przystąpiono do punktu 2
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy przedstawił informację:
- zakończono remont drogi Wiśniowa Gawłówka.
- zakończono budowę kilku odcinków oświetleń ulicznych: Kalembina, Jazowa, Wiśniowa
Lecznica, Niewodna Folwark, Wiśniowa SKR-UG, Wiśniowa – Wąwóz.
Rok 2017 to głownie zadania drogowe tj. cztery zadania z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, oraz w/w oświetlenia.
Ważne projekty, na które otrzymali dofinansowanie:
- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansowanie budowy kanalizacji i wodociągu
w Kozłówku – realizacja 2018 r.
- z Ministerstwa Sportu dofinansowanie rozbudowy bazy sportowej koło szkół tj.: lodowisko,
ścianka wspinaczkowa, dwa boiska do piłki plażowej.
- odnawialne źródła energii dla mieszkańców, projekt obejmie 320 gospodarstw z terenu
gminy
- dofinansowanie wyposażenia pracowni informatycznych w szkołach
W trakcie roku pracowali nad projektem na źródła geotermalne w Wiśniowej, który został
pozytywnie zaopiniowany w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Wniosek opiewa
na kwotę 40 mln. zł.
Wymienił w każdej miejscowości ważniejsze zadania zrealizowane w 2017 r.:
- Jaszczurowa: remont dróg na Dzilik i Rzeki
- Jazowa: budowa oświetlenia, remont w remizie OSP
- Kalembina: budowa parkingu koło stacji PKP, modernizacja drogi w kierunku p. Zięba,
budowa fragmentu oświetlenia
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- Kozłówek: modernizacja drogi w kierunku p. Konicki, p. Śliwa, remont w domu ludowym,
ziemne prace na drodze w kierunku p. Oparowskich,
- Kożuchów: budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej, modernizacja drogi przez wieś z
PROW,
- Markuszowa: remont drogi Markuszowa sklep Oparówka z PROW, remont drogi w
kierunku p. Niedzieli i p. Pastuszaka, modernizacja w domu ludowym,
- Niewodna: droga Niewodna Las w kierunku Różanki z PROW, prace ziemne na drodze w
stronę p. Tokarskich, oświetlenie,
- Oparówka: prace przy gminnym parkingu koło kościoła,
- Pstrągówka: modernizacja drogi na dział, droga za domem ludowym,
- Różanka: dwa odcinki dróg z PROWU, w kierunku cmentarza w Niewodnej i koło wież
internetowych, odcinek drogi w kierunku wiatraka, boisko piaskowe koło szkoły
- Szufnarowa: kilka odcinków dróg m.in. w stronę p. Ząbika, p. Bobka, droga i parking koło
szkoły, prace w domu ludowym w związku z dożynkami,
Tułkowice: chodnik przy drodze wojewódzkiej i roboty ziemne na drodze za szkołą,
Wiśniowa: droga na zawodzie drogi na Balicach w stronę p. Żarka, p. Długosza i Balice
Gawłówka, parking przy PKP z funduszu kolejowego, cztery fragmenty oświetlenia, remont
remizy, budowa lodowiska, ścianki wspinaczkowej, boisko do piłki plażowej.
Podziękował wszystkim, którzy bezpośrednio brali udział w realizacji zadań, w pozyskiwaniu
i rozliczaniu środków. Podziękował skarbnik sekretarzowi oraz kierownikom i dyrektorom
jednostek organizacyjnych.
W sprawie przedstawionej informacji nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 3
Sprawozdanie z prac rady gminy oraz stałych komisji rady gminy w II półroczu 2017r.,
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wiśniowa oraz planów
pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2018.
Sprawozdanie z pracy rady w 2017 roku oraz plan pracy na 2018 r. przedstawił radny Łukasz
Dziok.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej oraz plan pracy przedstawił radny Kazimierz
Pęczar.
Sprawozdanie z pracy Komisji Społeczno-Socjalnej oraz plan pracy przedstawiła radna Zofia
Cierpiał.
Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz plan pracy
przedstawił radny Stanisław Rokosz.
Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej oraz plan
pracy przedstawił radny Kazimierz Jakobsze.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym
15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
przyjęła uchwałę Nr XL/266/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy
Wiśniowa oraz planów pracy stałych komisji Rady Gminy Wiśniowa na rok 2018.
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w
2017 r. oraz plan pracy na rok 2018 r.
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Przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Stanisława
Saletnik – przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji w 2017 r., a także przedstawiła
zasady wydatkowania środków z funduszu w 2018 r.
W sprawie przedstawionej informacji nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 5
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Radni Powiatowi Barbara Książek i Grzegorz Tomaszewski – przedstawili działania
podejmowane przez powiat na terenie gminy w bieżącym roku oraz zamierzeniach w 2018 r.
Podziękowali za współpracę oraz złożyli życzenia noworoczne.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 6
Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w sprawie protokołu z XXXVIII i XXXIX sesji
Rady Gminy Wiśniowa.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XXXVIII/38/2017 z dnia 8 listopada 2017 r.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XXXIX/39/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r.
Przewodniczący rady ogłosił 15 minutowa przerwę.
Po przerwie przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Skarbnik gminy przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
a) Dział 758 – 75802 § 2750 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. 45.682,00
b) Dział 900 – 90002 § 0490 – odpłatność za odpady komunalne 13.000,00
Ogółem:
58.682,00
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
a) Dział 010 – 01030 § 2850 – Rolnictwo i łowiectwo – uzupełnienie planu
(odpis 2% do Izby Rolniczej)
115,00
b) Dział 600 – 60016 § 4210 – Transport i łączność – zakup materiałów
drogowych (piasek, sól)
10.000,00
c) Dział 700 – 70005 § 4260 – Gospodarka mieszkaniowa – zakup energii
6.000,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych – remonty
10.000,00
d) Dział 757 – 75702 § 8110 – Różne rozliczenia – odsetki od kredytów 10.000,00
e) Dział 900 – 90002 § 4300 – Gospodarka komunalna – koszty transportu odpadów
13.000,00
90015 § 4260 – zakup energii – oświetlenie ulic 6.567,00
90095 § 4300 – zakup usług pozostałych – remonty
3.000,00
Ogółem:
58.682,00
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję.
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Przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów
„przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XL/267/2017 w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwał dotyczących budżetu gminy Wiśniowa na 2018 r. w sprawie:
- uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2018 r.
- uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa.
Przewodniczący rady zwrócił się do skarbnik gminy o przedstawienie projektów uchwał oraz
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektów uchwał.
Skarbnik Gminy – odczytała projekt uchwały oraz pozytywne opinie Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu na 2018 r., możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w budżecie gminy na 2018 r., oraz opinię o projekcie uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2034.
Wójt gminy – przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej, która jest
odpowiedzią na dyskusję prowadzoną w komisjach i zgłaszane propozycje przez radnych:
1. Wniosek dotyczący budowy chodnika przy drodze 988 zgłoszony przez radną Wandę
Gąsior
2. Wniosek dotyczący budowy chodnika od szkoły do domu ludowego w Pstrągówce
zgłoszony przez radnego Bogusława Furtka.
3. Wniosek dotyczący remontu dróg z nawierzchnią asfaltową zgłoszony przez radnego
Adama Zięba.
4. Wniosek o przeznaczenie środków na drogę w stronę p. Harta w Jazowej zgłoszony
przez radną Renatę Rymarską-Wójtowicz.
5. Wniosek o środki na drogę Pstrągówka Berdechów zgłoszony przez radnego
Bogusława Furtka.
6. Wniosek zgłoszony przez radnego Kazimierz Jakobsze o przeznaczenie środków w
budżecie na lampy hybrydowe aby uzupełnić w newralgicznych miejscach oświetlenie
uliczne w tej technologii.
7. Wniosek przewodniczącego rady o zabezpieczenie środków na zakupy dla rady
gminy w kwocie 20.000 zł.
Część z tych wniosków jest w budżecie natomiast wnioski dotyczące budowy chodników w
momencie kiedy będą wiedzieć więcej konkretów będą zabezpieczać środki na projektowanie.
Odnośnie remontów dróg większa kwota na ten cel została przeznaczona w budżecie gminy.
Odczytał autopoprawkę.
Przewodniczący rady – zwrócił się o przedstawienie opinii przez stałe komisje rady gminy.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pęczar – przedstawił pozytywną opinię
komisji rewizyjnej o projekcie budżetu na 2018 r. oraz wieloletniej prognozie finansowej.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – przedstawiła pozytywną opinię
komisji o projekcie budżetu na 2018 r. oraz wieloletniej prognozie finansowej.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz przedstawił pozytywną opinię komisji o projekcie budżetu na 2018 r. oraz wieloletniej
prognozie finansowej. Wspomniał jednak, że komisja burzliwie dyskutowała i opinia nie jest
jednogłośna.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – przedstawił, że projekt budżetu wraz z wieloletnią prognozą finansową został
przedłożony radzie gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie.
Komisja pracowała nad projektem budżetu 4 grudnia 2017 r. analizując ww. projekt w świetle
uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie trybu prac
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nad projektem uchwały budżetowej. Komisja stwierdziła: plan dochodów gminy zgodny z art.
235 ustawy o finansach publicznych, plan wydatków gminy zgodny z art. 237 ustawy o
finansach publicznych z wyodrębnieniem w grupie wydatków majątkowych poszczególnych
działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej, zadań inwestycyjnych oraz
wyodrębnieniu w wydatkach bieżących i majątkowych, przedsięwzięć jak w załączniku do
wieloletniej prognozy finansowej, o której mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych.
Przychody i rozchody w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Zawiera
dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i zadaniami zleconymi innymi ustawami ze szczegółowością art. 235 i 237 ustawy o
finansach publicznych, zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach
funduszu sołeckiego z podziałem na zadania bieżące i majątkowe ze szczegółowością do
działów, rozdziałów i nazwą przedsięwzięcia. Zawiera zestawienie udzielonych dotacji z
budżetu gminy dla jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych i spoza sektora
finansów publicznych. Do budżetu zostało sporządzone uzasadnienie zawierające
szczegółowe omówienie dochodów z poszczególnych źródeł z uzasadnieniem, ze wskazaniem
podstaw ich naliczania, szczegółowe omówienie wydatków w poszczególnych działach w
tym: wydatków bieżących, wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
dotacji, wydatków majątkowych z uwzględnieniem opisu zadań inwestycyjnych, wydatków w
ramach funduszu sołeckiego, założeń sfinansowania deficytu budżetowego oraz spłat kredytu
i pożyczek. Projekt budżetu zawiera również upoważnienia dla wójta gminy. Wraz z
projektem zostały przedłożone informacje: informacja Ministerstwa Finansów o subwencji
ogólnej, udziale w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacja od wojewody
podkarpackiego, o kwotach dotacji z budżetu państwa. Do budżetu zostały załączone plany
wydatków instytucji kultury. Komisja analizowała założenia gospodarcze, przychody,
dochody, rozchody, i wydatki jak również sposoby pokrycia planowanego deficytu budżetu
gminy. Szczególnie analizowała uzasadnienia do projektu budżetu. Na podstawie wszystkich
analiz, po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami wszystkich stałych komisji Rady Gminy
Wiśniowa Komisja Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowa wydała pozytywną
opinię do projektu budżetu na 2018 r. Komisja pracowała również nad projektem uchwały w
sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2034. Po analizie ww.
projektu uchwały i objaśnień do uchwały komisja wydała pozytywną opinię do
przedmiotowego projektu uchwały. W przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej
zawierającej realistyczne dane dotyczące wykonania roku 2016 planowanych kwot na koniec
trzeciego kwartału 2017 r. oraz projektu na rok 2018 wynika, że w oku 2018 i latach
następnych została zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych
w oparciu o wskaźniki, które zostały obliczone i przedstawione przez projektodawcę w
związku z powyższym komisja wydała pozytywną opinię.
Wójt gminy – podziękował za pozytywne opinie wszystkim komisjom. Stwierdził, że podział
środków budżetowych zawsze wywołuje najgorętsze dyskusje, ale stara się aby każdy radny
miał w budżecie zabezpieczone zadanie. W ogólnej ocenie budżetu uważa, że tak jest.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Stanisław Rokosz – odnosząc się do projektu budżetu stwierdził, że dla wielu wiosek
jest on krzywdzący. Wydatki w niektórych wioskach są bardzo wysokie, w niektórych bardzo
niskie. Podobnie wynikało z zestawienia wydatkowanych środków na jednego mieszkańca w
poszczególnych miejscowościach, które otrzymał za 2016 r. w miesiącu lipcu, gdzie rozrzut
sięgał od 67,74 zł do ponad 90 zł wydatków na jednego mieszkańca. Ponadto w tych
wioskach w których były niskie nakłady w 2016 w 2018 r. jest podobnie. W Tułkowicach ma
wyższy budżet sołecki niż zaproponowany przez gminę. Część zadań gospodarczych nie była
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omawiana przez komisję gospodarczą tylko była to inicjatywa wójta. Zapytał skąd będzie
uzupełniony wkład własny do „powodziówki” skoro obecnie go zmniejszają?
Radny Eugeniusz Świstak – stwierdził, że źle potraktowano niektóre miejscowości. W kwestii
autopoprawki stwierdził, że nie powinno być wydatku na zakupy laptopów dla radnych
ponieważ w większości poosiadają prywatne, a jeżeli ktoś nie ma to sobie kupi. Nikt nie
będzie radnego zmuszać do używania laptopa. Odnośnie podziału funduszu sołeckiego w
kontekście organizacji 650-lecia powstania wsi Markuszowa stwierdził, że do tej pory nie
mieli możliwości przeznaczania środków na konsumpcję natomiast w projekcie widzi
zapisaną organizację pikników w dwóch miejscowościach. Trzecia sprawa dotyczy remontu
dróg przekazanych na własność gminy. Część tych dróg nie może doczekać się remontu
natomiast część dróg jeszcze nie ma zakończonych spraw własnościowych, a już w budżecie
są zabezpieczone środki na ich remont. Przekazali budynek kółka rolniczego z założeniem
adaptacji do strażnicy lub przystani kajakowej natomiast w budżecie są środki zabezpieczone
na nową przystań kajakową. Zapytał czy nie byłoby lepszym pomysłem zaadaptowanie
istniejącego budynku na przystań? Odnośnie drogi tzw. „jałowcówki” stwierdził, że nie ma
ona przelotu do Oparówki. „Jałowcówką” nikt z Oparówki jeździć nie będzie nawet w
protokołach z zebrań wiejskich nie ma mowy o remoncie tej drogi. Uważa, że w pierwszej
kolejności powinni dokończyć drogę, którą robili w ubiegłym roku. Wspominając tegoroczny
remont domu ludowego w Markuszowej stwierdził, że trzeba było przesunąć środki z remontu
budynku na remont drogi w kierunku szkoły. Na dokończenie remontów w domu ludowym
zabrakło środków ale on nie pozwolił na to żeby prace nie zostały zakończone i zapłacił
firmie z własnych pieniędzy. Od kiedy zasiada w radzie gminy nie widział takiej różnicy
podziału środków pomiędzy miejscowościami. Podsumowując stwierdził, że będzie głosować
przeciw budżetowi na 2018 r.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej wraz z
autopoprawkami. W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” , 2 głosy „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XL/268/2017 w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Wiśniowa na 2018 r. Uchwała w załączeniu
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2034. W głosowaniu jawnym 13 głosami „za”,
braku głosów „przeciw” i 2 głosami „wstrzymującymi” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła
uchwałę Nr XL/269/2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2018-2034 Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 9
Sprawy różne.
Przewodniczący rady – złożył życzenia świąteczno-noworoczne.
Wójt gminy – złożył życzenia noworoczne.
Dyrektor Ośrodka Kultury w Wiśniowej Władysław Salamon – podziękował za współpracę
w 2017 r. oraz złożył życzenia noworoczne.
Prezes Oddziału Gminnego ZOSP Zbigniew Miga – przedstawił krótkie sprawozdanie
z działalności ochotniczych straży pożarnych. Podziękował za współpracę w 2017 oraz złożył
życzenia noworoczne.
Radny Stanisław Rokosz – podziękował członkom komisji gospodarczej za współpracę
jednocześnie życząc sobie i wójtowi definitywnego załatwienia sprawy z bezprawnie
zajmowanym parkingiem w Tułkowicach.
Sekretarz Gminy – podziękował za współpracę w mijającym roku oraz złożył życzenia
noworoczne.
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W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XL sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Strzępek
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