O.0002.5.2018
Protokół Nr XLV/45/2018
z XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa, która odbyła się
w dniu 28 maja 2018 r.
XLV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 15.00 do godz. 17.15
w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej. W sesji uczestniczyli:
- 14 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności (nieobecna radna Wanda
Gąsior)
- sołtysi sołectw gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- Wójt Gminy Wiśniowa – Marcin Kut
- Sekretarz Gminy Wiśniowa – Jacek Rybczyk,
- Skarbnik Gminy Wiśniowa – Maria Przystaś,
- pozostali uczestnicy sesji – zgodnie z listą obecności
Protokołowała: inspektor UG – Anna Pilut
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Strzępek
Przewodniczący rady otworzył obrady XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Poinformował, że sesja została zwołana na wniosek wójta gminy, który wpłynął w dniu 22
maja br. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji do podejmowania
uchwał. Przywitał zebranych. Otworzył dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad po
czym za zgodą wójta gminy zgłosił wniosek o przesunięcie punktu sprawy różne jako punkt
pierwszy.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek. W głosowaniu jawnym 14 głosami
„za” rada gminy przyjęła wniosek.
Porządek obrad:
1. Sprawy różne.
2. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Wiśniowa.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
regulaminu odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiśniowa.
4. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/282/2018 Rady Gminy
Wiśniowa w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Wiśniowej z dnia 13
marca 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku
Samorządowym w Wiśniowej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz
warunków zwolnienia z tych opłat.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego
na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
kredytów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie projektów.

1

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Strzyżowskiemu na realizację zadania prowadzenie Powiatowego centrum Kultury
i Turystyki z siedzibą w Wiśniowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wiśniowa na lata 2018-2034.
12. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek XLV sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Sprawy różne.
W sprawach różnych głos zabrali:
Komendant Powiatowy Policji Paweł Owiński – przedstawił pismo z wojewódzkiej komendy
policji zlecające przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących utworzonego
posterunku policji jednocześnie zwracając się o wyrażenie opinii w tym temacie przez
radnych i sołtysów.
Wójt gminy – stwierdził, że z punktu widzenia funkcjonowania urzędu i jednostek
organizacyjnych gminy przywrócenie posterunku ocenia pozytywnie. Funkcjonariusze są
bliżej i pomagają w pracy jednostek – szkół, gminnego ośrodka pomocy społecznej. Nie
dotarły do niego słowa krytyki czy jakieś wnioski od lokalnej społeczności.
Radny Stanisław Rokosz – zwrócił uwagę na brak dostępności do posterunku przez całą dobę.
Komendant Powiatowy Policji – poinformował, że od maja została wprowadzona zasada, że
w poniedziałki w godz. 10.00-14.00 obligatoryjnie każdy z kierowników ma dyżur na
miejscu. Dodatkowo w Wiśniowej w dzień targowy czyli w środę w tych samych godzinach.
Przy obsadzie pięcioosobowej nie są w stanie zapewnić całodobowego dyżuru.
Radny Łukasz Dziok – wyraził pozytywną opinię o pracy posterunku jednocześnie dziękując
za współpracę kierownikowi posterunku.
Sekretarz Gminy – również wyraził pozytywną opinię o pracy posterunku. Podziękował za
dostarczanie dowodów osobistych do Urzędu Gminy.
Radny Kazimierz Jakobsze – przywrócenie posterunku wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa.
Na pewno korzystanie wpłynęłoby na prace posterunku zwiększenie obsady.
Radny Kazimierz Pęczar – ocenił pracę posterunku pozytywnie jednocześnie zasugerował
aby przy zatrudnianiu policjantów zatrudniać w miarę możliwości policjantów miejscowych
ponieważ ludzie mają większe zaufanie do osób, które znają.
Komendant Powiatowy Policji Paweł Owiński – stwierdził, że sugestię wezmą w przyszłości
pod uwagę.
Przewodniczący rady – zwrócił się o kontakt nowego dzielnicowego z sołtysami.
Michał Jurasz reprezentant Zakładu Rehabilitacji w Wiśniowej – w kontekście przedstawionej
trudnej sytuacji finansowej zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości wsparcia
działalności zakładu rehabilitacji przez samorząd z uwagi na niską wartość kontraktu z NFZ
na realizację zabiegów rehabilitacyjnych.
Przewodniczący rady – skierował wniosek do Komisji Społeczno-Socjalnej celem
zaopiniowania.
Radny Kazimierz Pęczar – zapytał o opinię radnych na temat złożonego wniosku?
Przewodniczący rady – stwierdził, że sam również korzysta z zabiegów gabinetu. Zakład
proponuje zabiegi z borowiny jako jedyny na terenie powiatu strzyżowskiego. Nie wie jednak
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w jaki sposób mogą dofinansować zakład rehabilitacji czy w ogóle jest możliwość prawna.
Listy poparcia do NFZ podpisywał bo fundusz inaczej traktuje jednostki państwowe a
prywatne i to się nie zmieni w najbliższym czasie.
Radny Kazimierz Pęczar – stwierdził, że jest to działalność gospodarcza. Niedługo inni
przedsiębiorcy również złożą pismo do rady o pomoc.
Radny Kazimierz Jakobsze – uważa, że powinni rozważyć pomoc aby społeczeństwo nie
miało do nich pretensji.
Wójt gminy – stwierdził, że jednie przez program zdrowotny i sfinansowanie mieszkańcom
zabiegów jest możliwość pomocy zakładowi.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że w przypadku konieczności rehabilitacji ważna jest
szybkość jej rozpoczęcia, a z tego co wynika terminy w zakładzie są odległe.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Wiśniowa.
Wójt gminy – uchwała konieczna we względu na zmianę przepisów. Zatwierdzenie nowych
taryf wymaga uzgodnień z Urzędem Konkurencji i Praw Konsumenta oraz z Wodami
Polskimi. Wysokość stawek pozostaje bez zmian.
Przewodniczący rady – zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – opinia komisji jest pozytywna
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – opinia
komisji jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Radny Stanisław Rokosz – zauważył, że dopłata w bieżącym roku gminy do taryf wyniosła
ponad 50%. Stwierdził, że powinni starać się ograniczać dopłaty.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym
14 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
przyjęła uchwałę Nr XLV/290/2018 w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiśniowa. Uchwała w załączeniu. Radny
Pęczar opuścił salę obrad.
Przewodniczący rady ogłosił 15 minutową przerwę.
Po przerwie przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
regulaminu odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiśniowa
Wójt gminy – zgodnie z ustawą regulamin odprowadzania ścieków na terenie gminy
Wiśniowa musi być zaopiniowany przez Wody Polskie. Organem właściwym do przekazania
jest Rada Gminy.
Przewodniczący rady – zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – opinia
komisji jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym
13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
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przyjęła uchwałę Nr XLV/291/2018 w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi
regulacyjnemu regulaminu odprowadzania ścieków na terenie gminy Wiśniowa.
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 4
Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.
Przewodniczący rady poinformował, że do biura rady wpłynęło sprawozdanie ze współpracy
z organizacjami pozarządowymi w 2017 r. Każdy ma możliwość zapoznania się ze
sprawozdaniem.
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/282/2018 Rady Gminy Wiśniowa w
sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Wiśniowej z dnia 13 marca 2018 r.
Wójt gminy – poinformowała, że zmiana dotyczy wejścia w życie statutu.
Przewodniczący rady – zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję jednocześnie pytając przewodniczącego Komisji
Budżetu Finansów i Regulaminowo – Mandatowej czy jest to ostatnia zmiana w tym
zakresie?
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – odpowiedział twierdząco.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący 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 XLV/292/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/282/2018 Rady
Gminy Wiśniowa w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Wiśniowej z dnia 13
marca 2018 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Samorządowym w
Wiśniowej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych
opłat.
Wójt gminy – poinformował, że w związku z planowanym otwarciem żłobka konieczność
ustalenia opłat. Projekt został omówiony podczas stałych komisji
Przewodniczący rady – zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – opinia komisji jest pozytywna. Komisja przeanalizowała projekt uchwały i
stwierdzili, że należy te kwoty przyjąć aby żłobek zaczął funkcjonować.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – 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 przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym
13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
przyjęła uchwałę Nr XLV/293/2018 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku
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Samorządowym w Wiśniowej, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz
warunków zwolnienia z tych opłat. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie na 2018 r.
Przewodniczący rady – zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – opinia
komisji jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Wójt gminy – wyjaśnił, że działki, które będą zakupione od PKP są zlokalizowane pomiędzy
drogą na Jazową, a zabudowaniami Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. Z
propozycją zakupu zwróciło się PKP. Wstępnie na komisji dyskutowano o zakupie. Jeżeli nie
zakupią działek we wrześniu zmieniają się przepisy i najprawdopodobniej nie będzie
możliwości zakupu. Teren zostanie przeznaczony na plac składowo-manewrowy.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym
12 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
przyjęła uchwałę Nr XLV/294/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Jeden
radny nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na
sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów
Skarbnik gminy – stwierdziła, że podjęcie uchwały jest konieczne do faktycznego
zaciągnięcia kredytu. Planowany kredyt w kwocie 2.815.000 zł przeznaczony będzie na
sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 1.915.000 zł, spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów w wysokości 900.000 zł. Okres spłaty ustala się na lata 2020-2034.
Zabezpieczeniem będzie weksel in blanco. Wybór banku nastąpi zgodnie z procedurą z
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Przewodniczący rady – zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – opinia
komisji jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym
12 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
przyjęła uchwałę Nr XLV/295/2018 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu
długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów. Jeden rady nie brał udziału w głosowaniu. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 9
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Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie projektów
Skarbnik gminy – stwierdziła, że uchwała jest konieczna do podjęcia pożyczki w kwocie
1.000.000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiśniowa, Niewodna,
Kożuchów i Tułkowice oraz przebudowa ujęcia wody pitnej w stacji uzdatniania wody w
Kozłówku.
Przewodniczący rady – zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – opinia komisji jest pozytywna. Pożyczka jest korzystana.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – opinia
komisji jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania. W głosowaniu jawnym
12 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
przyjęła uchwałę Nr XLV/296/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa
na wyprzedzające finansowanie projektów. Jeden rady nie brał udziału w głosowaniu.
Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 10
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzyżowskiemu na
realizację zadania prowadzenie Powiatowego centrum Kultury i Turystyki z siedzibą w
Wiśniowej.
Wójt gminy – poinformował, że jak corocznie przekazują dotację powiatowi strzyżowskiemu
na zadanie prowadzenia Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki.
Przewodniczący rady – zwrócił się do przewodniczących stałych komisji o przedstawienie
opinii o projekcie uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – opinia komisji jest pozytywna.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – opinia
komisji jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący 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 XLV/297/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Strzyżowskiemu na realizację zadania prowadzenie Powiatowego centrum Kultury i
Turystyki z siedzibą w Wiśniowej. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na
lata 2018-2034.
Wójt gminy – zgłosił autopoprawkę przedkładając nową wersję wieloletniej prognozy
finansowej uwzgledniającą zwiększony limit kosztów budowy kanalizacji z uwagi na oferty w
postępowaniu przetargowym.
Skarbnik gminy – szczegółowo omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – opinia komisji jest pozytywna.
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Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – opinia
komisji jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania nad projektem wraz z
autopoprawką. W głosowaniu jawnym 13 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLV/297/2018 w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2018-2034. Uchwała
w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 12
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności:
Drogi
- Trwa wywożenie kruszyw na drogi gminne. Aktualnie zrealizowano zadania w Kozłówku,
częściowo w Szufnarowej, Wiśniowej, Różance, Kożuchowie. Zwrócił się do pozostałych
sołtysów o zgłaszanie potrzeb w tym zakresie w ramach posiadanych środków w funduszu
sołeckim
- Trwa realizacja zadań inwestycyjnych na drogach w Markuszowej, Kozłówku Jazowej i
droga Wiśniowa za SKR-m. Położone są warstwy bitumiczne pozostają do wykonania roboty
wykończeniowe – pobocza i znaki. Wykonano także częściowe utwardzenie drogi Niewodna
Tokarski, Kisiel, Balicki.
- Trwają prace utrzymaniowe na drogach i mieniu gminy: koszenia przystanków, koszenia
poboczy i placów gminnych, utrzymanie chodnika przy drogach wojewódzkich
- Wykonano pobocze przy drodze gminnej Wiśniowa Balice w najbardziej stromym jej
fragmencie
- Trwają również drobne prace w domach ludowych.
- Ponownie nie rozstrzygnięto przetargu na usuwiska w Kozłówku i Różance – złożona oferta
przekraczała budżet o ponad 600.000 zł.
- Ogłoszone zostały postepowania na drogi Pstrągówka Berdechów, Różanka Sarnówka.
- Otwarte zostały oferty na budowę kanalizacji w miejscowości Wiśniowa, Niewodna,
Kożuchów i Tułkowice oraz przebudowy ujęcia wody w Kozłówku.
- Odnośnie odwiertu geotermalnego opracowują wyjaśnienia do ministerstwa środowiska.
Jeżeli te wyjaśnienia zostaną przyjęte to są duże szanse, że gmina będzie mieć otwartą drogę
do finansowania odwiertu. Wniosek został oceniony jako poprawny w Narodowym Funduszu
Ochrony Środowiska. Obecnie tylko od opinii ministra zależy czy gmina otrzyma
dofinansowanie.
- Zbiornik retencyjny. Opracowali koncepcję zgodnie z porozumieniem. Obecnie opracowują
decyzję środowiskową. Wydane postanowienie o raporcie kolejny raz zostało zaskarżone.
Utrzymane w mocy przez SKO, a zaskarżone do sądu. Pełna ścieżka odwołania jest
wykorzystywana przez właściciela gruntu.
- Kamieniołom. Obecnie są na etapie wydawania decyzji środowiskowej dla tego
przedsięwzięcia. Inwestor złożył raport środowiskowy, który złożyli do oceny organom
opiniującym. Przed wydaniem decyzji środowiskowej będzie zorganizowane spotkanie z
mieszkańcami
- Trwają prace związane z otwarciem żłobka, które jest planowane na dzień 4 czerwca.
Zgłoszono ok 20 dzieci do żłobka.
Przystąpiono do punktu 13
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Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w sprawie protokołu z XLIV nadzwyczajnej 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 XLIV/44/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.
Przystąpiono do punktu 14
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
Przewodniczący rady – wspomniał o rocznicy powstania samorządu gminnego w Polsce
jednocześnie złożył życzenia z tej okazji radnym sołtysom pracownikom samorządowym.
Nikt nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XLV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Strzępek
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