O.0002.6.2018
Protokół Nr XLVI/46/2018
z XLVI sesji Rady Gminy Wiśniowa, która odbyła się
w dniu 25 czerwca 2018 r.
XLVI sesja Rady Gminy Wiśniowa trwała od godz. 13.00
w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Wiśniowej. W sesji uczestniczyli:
- 15 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- sołtysi sołectw gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- Wójt Gminy Wiśniowa – Marcin Kut
- Sekretarz Gminy Wiśniowa – Jacek Rybczyk,
- Skarbnik Gminy Wiśniowa – Maria Przystaś,

do

godz.

15.00

Protokołowała: inspektor UG – Anna Pilut
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy – Ryszard Strzępek
Przewodniczący rady otworzył obrady XLVI sesji Rady Gminy Wiśniowa. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał. Przywitał zebranych.
Otworzył dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad.
Wójt gminy – zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt: podjęcie uchwały w
sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek
wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa realizujących zadania w zakresie
wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu
Gminy Wiśniowa.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek. W głosowaniu jawnym 15 głosami
„za” rada gminy przyjęła wniosek.
Porządek obrad:
1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy
Wiśniowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Wiśniowa za 2017 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji
kultury - Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok 2017.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji
kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej za rok 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiśniowa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy
Wiśniowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę
Wiśniowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz
ustanowienie na niej stosownych służebności.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz
doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Wiśniowa na lata 2018-2034.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi Gminy
Wiśniowa wynagrodzenia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu
rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy
Wiśniowa realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz
eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Wiśniowa
14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
16. Sprawy różne.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek XLVI sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
Wójt gminy – poinformował:
- Trwa wywożenie kruszyw na drogi gminne głownie w ramach funduszu sołeckiego.
- Zakończono prace na drogach w Markuszowej, Kozłówku i Jazowej oraz za SKR-em w
Wiśniowej.
- Trwają działania w zakresie wykorzystania dotacji na osuwiska. W przeprowadzonych
postepowaniach przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy ponieważ przedstawiona
oferta znacznie przekraczała budżet zadania. Postanowili zmienić technologię co spowoduje
obniżenie kosztów i pozwoli na wyłonienie wykonawcy.
- wykonali remonty cząstkowe na drogach w: Szufnarowej, Niewodnej, Kożuchowie,
Markuszowej w stronę Oparówki.
- Trwają prace na drodze Oparówka Jałowce.
- Wykonali nawierzchnię na parkingu w Kalembinie w ramach funduszu sołeckiego.
- Uporządkowali zakrzaczenia wzdłuż dróg gminnych.
- Otrzymali dofinansowanie do projektu w ramach otwartych stref aktywności z Ministerstwa
Sportu. Środki musza być rozliczone do końca roku.
- Projekt na naukę pływania dla dzieci i młodzieży „Umiem pływać” przygotowany przez
dyrektora ZAES otrzymał dofinansowanie.
- Odnawialne Źródła Energi. Trwa procedura udzielania zamówienia. Złożone zostały dwie
oferty na realizację zadania. Jednakże jest to złożone postepowanie wezwano wykonawców
do uzupełniania dokumentów, są pewne nieścisłości, które muszą być uzgodnione z Urzędem
Marszałkowskim głownie w zakresie kosztów poszczególnych instalacji. Zwrócił się o
cierpliwość.
- Podpisali umowę z wykonawcą na ujęcie wody w Kozłówku.
- W najbliższym czasie będzie podpisana umowa na budowę kanalizacji. Obawy wzbudziła
ryczałtowa kwota budowy przyłącza - 3.200 zł, uznana przez mieszkańców za wysoką.
Będzie możliwość rozłożenia wpłat na raty aczkolwiek jeszcze będzie starał się negocjować z
wykonawcą.
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- Nadal nie został zatwierdzony przez komisję w urzędzie marszałkowskim lokalny program
rewitalizacji co uniemożliwia złożenie wniosku w programie RPO Działanie 6.1. Nabór
wniosków jest ogłoszony, termin składania wniosków do 30 września br. Biorąc pod uwagę
sugestie urzędu marszałkowskiego musieli zrezygnować z jednego działania w programie tj.
rewitalizacja budynków mieszkalnych - bloków. Zarzucono, że nie ma spójności z resztą
wniosku. składany wniosek będzie wspólnie ze Starostwem Powiatowym i będzie obejmował
rewitalizację pałacu, stadionu i Ośrodka Kultury. Nie wiadomo czy uda się pozyskać środki.
- Od 4 czerwca funkcjonuje żłobek. Obecnie zapisanych jest 18 dzieci. Są jeszcze wolne
miejsca.
- W okresie wakacyjnym z uwagi na remont przedszkole będzie zamknięte.
W sprawie przedstawionego sprawozdania nikt nie zabrał głosu.
Przystąpiono do punktu 2
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wiśniowa za
2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiśniowa za 2017 rok.
Przewodniczący rady – stwierdził, że radni otrzymali sprawozdania celem zapoznania się.
Następnie zwrócił się do przewodniczącego komisji rewizyjnej o przedstawienie opinii.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pęczar – odczytał pozytywną opinię Komisji
Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2017 r. opracowaną na posiedzeniu
w dniu 24 maja 2018 r.
Przewodniczący rady otworzył dyskusje w przedmiotowym punkcie.
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 XLVI/299/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Wiśniowa za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Wiśniowa za 2017 rok. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 3
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pęczar – odczytał uchwałę Komisji
Rewizyjnej z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wójtowi
Gminy Wiśniowa za 2017 rok
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
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 XLVI/300/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wiśniowa
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Uchwała w załączeniu.
Wójt gminy – podziękował za jednogłośnie udzielone absolutorium. Zauważył, że
absolutorium udzielone jest nie tylko wójtowi ale wszystkim pracownikom, którzy realizują
budżet. Złożył podziękowania dla pracowników na ręce skarbnik i sekretarza gminy za
całoroczną pracę.
Przystąpiono do punktu 4
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok 2017.
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Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Kazimierz Pęczar – przedstawił opinie odnośnie
bieżącego i następnego projektu uchwały. Komisja przeanalizowała sprawozdanie finansowe
obejmujące bilans, rachunek zysków i strat instytucji kultury jednogłośnie pozytywnie
opiniując.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
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 XLVI/301/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Wiśniowej za rok 2017. Uchwała w załączeniu
Przystąpiono do punktu 5
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej za rok 2017.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
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 XLVI/302/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiśniowej za rok 2017. Uchwała w
załączeniu.
Przystąpiono do punktu 6
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Wiśniowa.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – opinia komisji jest pozytywna, podjęcie uchwały jest wymogiem ustawowym
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 w przedmiotowym punkcie.
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 XLVI/303/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wiśniowa. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 7
Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wiśniowa
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
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 w przedmiotowym punkcie.
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 XLVI/304/2018 w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie
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Gminy Wiśniowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Uchwała w
załączeniu
Przystąpiono do punktu 8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Wiśniowa
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz ustanowienie na niej
stosownych służebności.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – komisja analizowała zasadność zakupu stwierdzając potrzebę nabycia. Opinia
komisji jest pozytywna
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – opinia
komisji jest pozytywna. Z gospodarczego punktu widzenia działka jest potrzebna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
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 XLVI/305/2018 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
przez Gminę Wiśniowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz
ustanowienie na niej stosownych służebności. Uchwała w załączeniu.
Przewodniczący rady ogłosił przerwę do godziny 14.10
Po przerwie przystąpiono do punktu 9
Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców
zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wiśniowa
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – opinia komisji jest pozytywna.
Ustalono wymiar 22 godziny tygodniowo. Jest to maksymalna liczna godzin określonych w
Karcie Nauczyciela.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
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 XLVI/306/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których
organem prowadzącym jest Gmina Wiśniowa. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Skarbnik gminy – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2018 r. oraz
autopoprawkę.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – opinia komisji jest pozytywna. Większość pozycji są to dotacje na zadania
inwestycyjne, pozostałe dotyczą przesunięć obligatoryjnych.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – opinia
komisji jest pozytywna.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
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Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały
wraz z autopoprawką. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLVI/307/2018 w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2018 r. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na
lata 2018-2034.
Skarbnik gminy – przedstawiła projekt wieloletniej prognozy finansowej uwzgledniający
zmiany w budżecie dokonywane od dnia 28 maja br.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – opinia komisji jest pozytywna. Wiadomo, że wszystkie zmiany w budżecie
pociągają za sobą zmianę wpf i musi być aktualizowana. Zachodziła konieczność określenia
limitów na zadania inwestycyjne co zostało uczynione. Współczynniki wpf zostały
zachowane.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania nad projektem
uchwały. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLVI/308/2018 w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiśniowa na lata 2018-2034. Uchwała
w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi Gminy Wiśniowa
wynagrodzenia.
Przewodniczący rady – jako projektodawca poinformował, że od 28 lat bierze udział w
ustalaniu wynagrodzenia Wójta Gminy Wiśniowa ale nigdy nie przyszło mu przez myśl aby
przedstawić projekt obniżający wynagrodzenie wójta. Obecnie został zmuszony przedstawić
taki projekt gdzie zostały odgórnie narzucone ponieważ musi mieścić się w wyznaczonych
wytycznych. Projekt został uzgodniony z wójtem gdzie doszli do wniosku że nie będą
walczyć z władzami wojewódzkimi czy centralnymi. Tym bardziej ubolewa, że ta uchwała
jest przedstawiona w momencie kiedy jednomyślnie zagłosowali nad udzieleniem
absolutorium wójtowi gminy. Stwierdził, że obecnie za takie wynagrodzenia będą tylko
pracować ideowcy.
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – komisja pracowała na projektem uchwały. Odczucia członków komisji są spójne z
odczuciami przewodniczącego rady, że odgórnie narzucono prawo, które trzeba respektować,
ale na pewno nie spotkało się to z optymizmem.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Stanisław Rokosz – komisja
pracowała nad projektem uchwały. W wyniku dyskusji część komisji była za tym, żeby nie
poodejmować uchwały jednakże wtedy wojewoda mógłby narzucić swoja propozycję. W
związku z tym komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – stwierdziła że opinia jest
pozytywna ale została wymuszona i niezgodna z sumieniem.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Radny Łukasz Dziok – stwierdził, że pierwszy raz będzie głosować wbrew swojemu
sumieniu.
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Radny Eugeniusz Świstak – przykro o tym mówić co dzisiejsza władza potrafi narzucić
samorządowcom. Skoro wójt dostaje podwyżkę, pięknie pracuje, absolutorium zostaje mu
udzielone teraz karzą go karą jakby był jakimś przestępcą. Następnie obcinać będą
pracownikom, emerytom, rencistom. Chwalą się że dają 500+, mieszkania, a z drugiej strony
działają bestialsko. Zaproponował, aby wstrzymać się od głosowania nad uchwałą bo nie
wszyscy będą im narzucać co maja robić. Rada jest władzą w tej gminie i ma prawo
decydować czy dać pieniądze czy nie. Zobaczą co zrobi władza państwowa.
Przewodniczący rady zwrócił się o poparcie swojego wniosku, aby nie toczyć walki z władzą
państwową.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania nad projektem
uchwały. W głosowaniu jawnym 12 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLVI/309/2018 w sprawie
ustalenia Panu Marcinowi Kut Wójtowi Gminy Wiśniowa wynagrodzenia. Uchwała w
załączeniu.
Przystąpiono do punktu 13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania
dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa realizujących
zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze
środków budżetu Gminy Wiśniowa
Wójt gminy – zwrócił się o podjęcie uchwały określającej zasady przekazywania dotacji dla
spółek wodnych działających na terenie gminy. Dotychczas obowiązująca uchwała nie jest
zgodna z obowiązującymi przepisami Prawo wodne. Projekt został pozytywnie zaopiniowany
przez ministra rolnictwa oraz UOKiK. Dofinansowanie będzie maksymalnie do 90%
wysokości zadania. Zmienia się to, że dotacja będzie przekazana przed realizacją zadania.
Przewodniczący rady otworzył dyskusję w przedmiotowym punkcie.
Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący rady zamknął dyskusję i przystąpiono do głosowania nad projektem
uchwały. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i
„wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa przyjęła uchwałę Nr XLVI/310/2018 w sprawie
przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek
wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa realizujących zadania w zakresie
wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu
Gminy Wiśniowa. Uchwała w załączeniu.
Przystąpiono do punktu 14
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 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy przyjęła protokół Nr XLV/45/2018 z dnia 28 maja 2018 r.
Przystąpiono do punktu 15
Interpelacje, zapytania i wolne wnioski
Sekretarz gminy – poinformował, że wpłynęło z biura wyborczego porozumienie w zakresie
obsługi urzędnika wyborczego oraz informacja z ARiMR o możliwości uzyskania dotacji dla
młodych rolników.
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Przystąpiono do punktu 16
Sprawy różne
Wójt gminy – poinformował, że rolnicy poszkodowani przez suszę mogą składać w urzędzie
gminy wnioski w ramach programu „Susza”.
Radny Stanisław Rokosz – zapytał o szacowanie szkód łowieckich.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – poinformowała, że wpłynęło
do komisji pismo od P. Jurasz z zakładu rehabilitacji. Pismo zostało skierowane do komisji
budżetowej. Zwróciła się do przewodniczącego o przedstawienie stanowiska komisji
Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej Kazimierz
Jakobsze – odpowiedział, że komisja na zadane pytanie komisji społeczno-socjalnej o
możliwości finansowe pomocy temu podmiotowi komisja stwierdziła, że takich środków nie
ma. Ponadto komisja zwróciła się do wójta o sprawdzenie raz jeszcze od strony prawnej w
jaki sposób mogą pomóc temu podmiotowi. Być może po realizacji niektórych zadań okaże
się, że będą oszczędności i raz jeszcze pochyla się nad tematem.
Przewodnicząca Komisji Społeczno-Socjalnej Zofia Cierpiał – stwierdziła, że będzie
posiedzenie komisji, na które zaproszą panią dyrektor z GOPS oraz panią Jurasz bo z tego co
się orientuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiśniowej już współpracował z
zakładam rehabilitacji.
Radny Kazimierz Pęczar – uważa, że nie powinni udzielać pomocy finansowej podmiotom
gospodarczym bo się rozpęta lawina roszczeń.
Radna Wanda Gąsior w imieniu mieszkańców podziękowała za szybką interwencję wójta
przy uprzątnięciu czarnych worków przy chodniku w centrum Wiśniowej
Przewodniczący rady – zapytał o kamieniołom w Szufnarowej
Wójt gminy – jest stanowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która zgłosiła
zarzuty do raportu opracowanego przez właściciela, który przygotowuje odpowiedź. Po
zaakceptowaniu raportu będzie jeszcze zorganizowane spotkanie z mieszkańcami po czym
zostanie wydana decyzja środowiskowa.
Nikt więcej nie zabrał głosu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XLVI sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Strzępek
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