O.0002.2.2018
Protokół Nr XLII/42/2018
z XLII sesji Rady Gminy Wiśniowa, która odbyła się
w dniu 13 marca 2018 r.
XLII sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 8.00 do godz. 10.10
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wiśniowej. W sesji uczestniczyli:
- 14 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (nieobecna radna Renata
Rymarska – Wójtowicz )
- sołtysi sołectw gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- zaproszeni goście: Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych – 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 rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Strzępek, a następnie prowadzenie
sesji przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Zenonowi Tomaszewskiemu.
Przewodniczący rady otworzył obrady XLII 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.
Otworzył dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie porządek obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2018 r. oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2018 r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Wiśniowa na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szufnarowa
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Wiśniowa na lata 2018 -2020
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Wiśniowej
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
8. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Sprawy różne.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek XLII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
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Przewodniczący rady przekazał prowadzenie Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy,
a następnie opuścił salę obrad.
Przystąpiono do punktu 1
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2018 r. oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2018 r.
Przewodnicząca Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Stanisława Salatnik –
zreferowała problem alkoholizmu w społeczeństwie. Następnie przedstawiła sprawozdanie
z pracy komisji w 2017 r.
Skarbnik gminy – wyjaśniła, że niewykorzystane środki z funduszu alkoholowego w roku
bieżącym wchodzą w wolne środki budżetowe i nie muszą być przeznaczone ponownie na
realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej. Ponadto zwróciła uwagę, że plany
finansowe funduszu środków alkoholowych powinny być na bieżąco aktualizowane zgodnie z
zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wiceprzewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącej Komisji Społeczno-Socjalnej
o przedstawienie opinii.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – opinia komisji pozytywna.
Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Stanisław Rokosz – podziękował przewodniczącej komisji alkoholowej za wsparcie
finansowe przy wyposażeniu siłowni w Tułkowicach.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLII/277/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiśniowa na 2018 r.
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiśniowa na 2018 r.
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Wiśniowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym.
Wójt gminy – obowiązek podjęcia uchwały w terminie do 31 marca wynika ze zmienionego
kodeksu wyborczego, jak również ze zmienionej sytuacji demograficznej tj. zarejestrowanych
osób w poszczególnych okręgach wyborczych. W wyliczeniach normy przedstawicielstwa
uwzględnia się stan mieszkańców na koniec grudnia ubiegłego roku. Po dokonaniu obliczeń
okazało się, że w Markuszowej ma być dwóch radnych. Konsekwencją tego jest konieczność
dokonania zmian. Biorąc pod uwagę wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej opracowano
nowy plan okręgów. Sołectwo Markuszowa zostało podzielone na dwa okręgi. Sołectwo
Jaszczurowa jest połączone z sołectwem Jazowa. Sołectwo Kalembina połączone z sołectwem
Kożuchów. W sołectwach Wiśniowa, Szufnarowa, Różanka granice okręgów nie uległy
zmianie.
Wiceprzewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów
i Mandatowo-Regulaminowej o przedstawienie opinii
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Zmiana wynika z potrzeb
ustawowych. Nie mają większego wpływu na podział.
Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję.
Sekretarz gminy – odczytał pozytywną opinię Komisarza Wyborczego o projekcie uchwały.
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Radny Eugeniusz Świstak – zgłosił uwagi do przedstawionego podziału. Zaproponował
podział: „Za mostem do sklepu i w kierunku K., następnie w kierunku W. – jeden okręg.
Drugi okręg: Zawodzie, Rędziny, Kolonia do K. i po lewej stronie w kierunku W. Podział
mieszkańców wg opłat za śmieci prawie idealny ponieważ w wielu domach faktycznie
zamieszkuje mniej mieszkańców niż jest zameldowanych.”
Wójt gminy – przy opracowaniu projektu sugerowali się rejestrem mieszkańców być może
tak jest jak przedstawił radny Świstak, ale gdyby brali pod uwagę faktyczną ilość
mieszkańców nie musieliby dokonywać zmian. Jednak muszą się opierać na dokumentach.
Zaproponowany podział niewiele odbiega od propozycji radnego, a jest bardziej czytelny bo
przebiega po drogach. Zawsze radny może zgłosić wniosek.
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał czy Komisarz Wyborczy widział tylko podział czy
również uchwałę ponieważ tytuł sugeruje, że określają liczbę radnych w okręgach natomiast
to jest określone w ustawie?
Wójt gminy – odpowiedział, że widział uchwałę, która została opracowana zgodnie ze
wzorem biura wyborczego.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – zaproponował aby przejść do porządku albo ogłosić przerwę w celu
sprecyzowania wniosku.
Wiceprzewodniczący rady ogłosił 10-minutową przerwę
Po przerwie wznowiono obrady.
Wójt gminy – poinformował, że wniosek, który zgłosi radny na pewno będzie zaakceptowany
przez komisarza wyborczego.
Radny Eugeniusz Świstak – zgłosił wniosek o dokonanie zmiany w załączniku do projektu
uchwały: okręg nr 4 Sołectwo Markuszowa: 1-23, 24-27, 29-31, 35, 35a, 107-113, od 116 do
końca. Okręg 5 Sołectwo Markuszowa: 23a, 28, 32-34, 36-106a, 114-115.
Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję w sprawie przedstawionego wniosku.
Nikt nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek. W głosowaniu jawnym 9 głosami
„za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 3 głosach „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
przyjęła wniosek.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym 12 głosami „za”
przy 1 głosie „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła
uchwałę Nr XLII/278/2018 w sprawie podziału gminy Wiśniowa na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zapobiegania Bezdomności
Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2018 r.
Wójt gminy – jak corocznie przedstawiają program. Program nie odbiega treścią od
dotychczas obowiązujących programów. Przewidywany budżet na realizację programu
wynosi 24.000 zł. Środki głównie wydatkowane są na łapanie bezdomnych psów i odwożenie
do schroniska, z którym podpisana jest umowa.
Wiceprzewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego komisji gospodarczej o
przedstawienie opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – komisja
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Podjęcie uchwały jest to wymóg formalny.
Natomiast w kwestii bezdomności psów problemem jest ustalenie, kto jest właścicielem
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wałęsających się psów. Problem może zostać rozwiązany jeżeli zostanie wprowadzony
obowiązek czipowania psów.
Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Kazimierz Jakobsze – zapytał humorystycznie o wyjaśnienie różnicy pomiędzy psem
bezdomnym, a wałęsającym się. Ponadto stwierdził, że mogliby się zastanowić nad
utworzeniem programu do sterylizacji psów. W kwestii czipowania psów stwierdził, że na
chwilę obecną jest trzy bazy w Polsce rejestrujące psy. Bazy te nie są ze sobą spójne. Wie z
doświadczenia, że trudno w bazie znaleźć psa.
Wójt gminy – odpowiedział, że pies bezdomny nie ma swojego miejsca zamieszkania
natomiast wałęsający ma dom.
Radny Kazimierz Jakobsze – zaproponował w przyszłości sprecyzowanie w postanowieniu
ogólnym pojęć.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLII/279/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt Domowych na terenie Gminy Wiśniowa na 2018 r.
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Szufnarowa
Wójt gminy – strategia opracowana celem umożliwienia sołectwu uczestnictwa w
Podkarpackim Programie Odnowy Wsi. Strategia była już opracowana jednakże należy ją
zaktualizować tak aby uzyskać jak najwięcej punktów.
Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Łukasz Dziok – przedstawił poszczególne części strategii ze szczególnym
uwzględnieniem analizy SWOT i przedstawieniem głównego zadania przedstawionego do
realizacji.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLII/280/2018 w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii
Rozwoju Wsi Szufnarowa. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie
Wiśniowa na lata 2018 -2020
Wójt gminy – program został opracowany zgodnie z wymogiem ustawy o wychowaniu,
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Stanowi drogowskaz dla instytucji, które
wspierają rodziny z dysfunkcjami na terenie gminy. Głównym realizatorem programu jest
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminną Komisją Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych, Zespołem Interdyscyplinarnym, szkołami, policją. Głównym
celem programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego
funkcjonowania.
Wiceprzewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącej Komisji Społeczno-Socjalnej o
przedstawienie opinii.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – opinia komisji pozytywna.
Program jest niezbędny do realizacji statutowych zadań ośrodka pomocy społecznej.
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Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Kazimierz Jakobsze – odnośnie adresatów programu zapytał czy program jest tylko
skierowany do rodziców i dzieci czy również osób starszych, samotnych, rodzin bezdzietnych
jeżeli są w stanie ubóstwa?
Wójt gminy – w programie nie jest uwidoczniony problem w rodzinach wielopokoleniowych
co jednak nie oznacza, że gmina takim osobom nie pomaga bo jest wiele programów dla
kręgu tych osób. Program wspierania rodziny jest generalnie skierowany do rodzin z dziećmi.
Radny Kazimierz Jakobsze – zastanawia go czy nie należałoby umieścić o takowych
wzmianki.
Radny Kazimierz Pęczar – stwierdził, że z tytułu wynika, że program dotyczy rodzin, a nie
osób samotnych.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLII/281/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Wiśniowa na lata 2018 -2020. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Wiśniowej
Wójt gminy – przedłożony projekt dotyczy utworzenia żłobka oraz nadania mu statutu. Jak
widomo gmina uzyskała dotację na utworzenie takiej placówki. Przystępują więc do
powołania instytucji, opracowania dokumentów organizacyjnych. Zgłosił autopoprawkę w
zakresie przedstawienia uzupełnionego o uwagi komisji załącznika do projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący rady zwrócił się do przewodniczącego Komisji Budżetu Finansów i
Mandatowo-Regulaminowej o przedstawienie opinii
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – komisja wraz z dyrektorem Klockiem pracowała nad projektem uchwały w
szczególności nad statutem. Opinia komisji jest pozytywna. Zwrócił się o przyjęcie uchwały
zaznaczając, że w trakcie funkcjonowania placówki może być konieczność uzupełnienia
dokumentu.
Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania nad projektem
uchwały wraz z autopoprawką. W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów
„przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLII/282/2018
w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Wiśniowej. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Wiśniowa na 2018 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie na 2018 r.:
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
437.727,00
a) Dział 758 – 75801 § 2920 – zwiększenie planu subwencji oświatowej 45.727,00
b) Dział 855 – 85505 § 2030 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków
(dotacja celowa przyznana przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
„Resortowy Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch +”
392.000,00
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2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
437.727,00
a) Dział 801 – 80101 § 4010 – wynagrodzenia i składki ZUS Sz. Podstawowe 45.727,00
w tym:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny
30.727,00
- Sz. P. Różanka
7.500,00
- Sz. P. Szufnarowa 7.500,00
b) Dział 855 – 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
392.000,00
w tym:
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 16.800,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 21.200,00
§ 6050 – wydatki inwestycyjne
354.000,00
w tym: - budowa parkingu, ogrodzenia i bramy wjazdowej
150.000,00
- budowa placu zabaw
100.000,00
- wentylacja mechaniczna
74.000,00
- prace adaptacyjne pomieszczeń 30.000,00
1) Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy
1.402.340,00
a) Dział 600 – 60078 § 6300 – dotacja celowa z budżetu państwa
(promesa MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych) 1.402 340,00
2) Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy
1.402.340,00
a) Dział 600 – 60078 § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1.402.340,00
w tym:
- wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. ” Zabezpieczenie osuwiska
w obrębie działki 317, 320/2, 375 w miejscowości Kozłówek
wraz z odbudowa drogi gminnej Kozłówek-Podlas-Cyranówka”
- wykonanie projektu budowlanego w ramach zadania pn. „Zabezpieczanie osuwiska
w obrębie działek 989, 1127/1 i 1140 w miejscowości Różanka
wraz z odbudową drogi gminnej Różanka-Grodzisko-Rola”
Wiceprzewodniczący rady zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – komisja
pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany w budżecie.
Wiceprzewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu
jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy
Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLII/283/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy
Wiśniowa na 2018 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 8
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy – poinformował o podjętych działaniach w okresie między sesjami:
- Otrzymali promesę dotacji na utworzenie żłobka. Planowane otwarcie 1 czerwca br. W
najbliższym czasie będą wykonane prace remontowo-budowlane mające na celu
dostosowanie obiektu. Będzie zakupione wyposażenie, pomoce zabawki. Ponadto zostaną
zatrudnione osoby do obsługi jednostki ok. 6 osób w tym dyrektor placówki;
- Złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu na tzw. otwarte strefy aktywności. W
miejscowościach Kożuchów, Oparówka, Różanka, Wiśniowa zaprojektowano siłownie
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zewnętrzne. Część pieniędzy została zabezpieczona w funduszu sołeckim. Gdyby wniosek
został zaakceptowany będzie potrzeba zwiększenia wkładu własnego ok 10-15 tys. zł;
- Zostały zlecone prace remontowe w garażu policji;
- Zostały zlecone przeglądy elektryczne i gazowe w budynkach komunalnych;
- W dalszym ciągu prowadzone jest zimowe utrzymanie dróg;
- Otrzymali promesę na osuwiska w Kozłówku i Różance;
- Zwrócili się o wydanie warunków na zaprojektowanie chodników, które w najbliższym
czasie są przewidziane do realizacji: odcinek od szkoły w Szufnarowej do przystanku w
kierunku Wiśniowej, odcinek od domu ludowego w kierunku cmentarza, odcinek w
Wiśniowej od przejścia dla pieszych koło bloków do przystanku w kierunku Strzyżowa;
- Przeprowadzili postępowanie ofertowe na projektowanie budowy chodnika w Wiśniowej w
kierunku Cieszyny;
- Przeprowadzono prace konserwacyjne polegające na wycince gałęzi zwisających na drogi
gminne;
- Prowadzona jest dystrybucja żywności i jabłek;
- Została przeprowadzona kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w związku z tym
podziękował skarbnik gminy za zaangażowanie podczas kontroli. W wyniku kontroli nie
stwierdzono żadnych poważnych uchybień skutkujących konsekwencjami;
W sprawie przedstawionej informacji głos zabrał:
Radny Kazimierz Jakobsze – zapytał czy prace remontowe w żłobku wymagają zgłoszenia
czy pozwolenia na budowę?
Wójt gminy – odpowiedział, że na zgłoszenie będą realizowane prace remontowe natomiast
na budowę wentylacji będzie pozwolenie na budowę.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 9
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 10
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w sprawie protokołu z XLI sesji Rady Gminy
Wiśniowa.
Nikt nie zabrał głosu. Przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XLI/41/2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
Przystąpiono do punktu 12
Sprawy różne.
Sołtys Małgorzata Ciołkosz – zapytała w jaki sposób mieszkańcy Jaszczurowej, którzy nie
mają dzieci mogą złożyć wnioski o światłowody ponieważ dyrektor szkoły w dniu
wczorajszym zakończyła zbiórkę wniosków od rodziców dzieci szkolnych?
Wójt gminy – odpowiedział, że firma Voicenet realizuje projekt, w ramach którego cała
gmina będzie miała wykonaną sieć światłowodów. Firma zwróciła się do gminy o kontakt do
sołtysów. Nie jest zorientowany jakie wnioski dyrektor szkoły w Jaszczurowej zbierała.
Ponadto poinformował, że dystrybucja jabłek w pozostałych miejscowościach będzie 15
marca br.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
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W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XLII sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Zenon Tomaszewski
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