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PROTOKOL Nr 111114 

Z III Sesji Rady Gminy w Wisniewie kt6ra odbyla siy w dniu 18.12.2014 roku 
Obrady rozpoczyto 0 godz. 13 :00, zakoilczono 0 godz. 14.30. 

W obradach udzial wziyli: 
1. Radni wg zalqczonej listy. 
2. Skarbnik Gminy, W6jt Gminy, Sekretarz Gminy 
4. Sohysi wg zalqczonej listy obecnosci 

Ad.! 

Sesjy otworzyla Przewodniczqca Rady Iwona Zabuska, wira.mc l.~hranych i stwierdzajqc 
prawomocnosc obrad. 

Ad.2 

Przewodniczqca Rady Gminy zwr6cila siy z pytaniem do radnych czy wnOSZq uwagi do 
otrzymanego porzqdku obrad. 

Pan W6jt zaproponowal wprowadzenie jako ppkt fw pkt 4 podjycie uchwaly w sprawie 

ustalenia diet dla przewodniczqcych rad soteckich / sottys6w/. 


Przewodniczqca poddal pod glosowanie przyjycie porzqdku obrad wraz z proponowanq 

zmlanq. 

Radni jednoglosnie (14 glos6w) przyjyli porzqdek obrad w nastypujqcym brzmieniu: 


1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocnosci obrad. 
2. Przyjycie porzqdku obrad. 
3. Przyjycie protokolu z poprzedniej Sesji. 
4. 	 Podjycie uchwal: 

a) uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
b) w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2015 r. 
c) w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na2014r. 
d) w sprawie powolania i ustalenia sklad6w osobowych Komisji Rady Gminy. 
e) w sprawie uchwalenia Programu Wsp61pracy Gminy Wisniewo z 

organizacjami pozarzqdowymi innymi podmiotami w roku 2015. 
f) w sprawie ustalenia diet dla przewodniczqcych rad soteckich / sottys6w/. 

5. Wolne wnioski i zapytania. 
6. Zamkniycie obrad III Sesji Rady Gminy. 

Ad.3 

Przewodniczqca Rady poinformowala zebranych, ze radni mogli zapoznac siy z protokolem z 
poprzedniej sesji. Radni nie wniesli uwag do protokolu. Poddala pod glosowanie jego 
przyjycie. Protok61 przyjyto jednoglosnie. Za przyjyciem glosowalo 14 radnych. 
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Ad. 4 
a) 


Pa?i Skarbnik odczytala opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 przedlozonym projekcie 

Wleloletniej Prognozy Finansowej, nastypnie om6wila projekt uchwaly. 

Radni nie wnieSli uwag do projektu uchwaly. 

Przewodniczqca Rady Gminy poddala pod glosowanie podjycie uchwaly. 

Rada Gminy jednoglosnie (14 glos6w) uchwalila Wieloletniq Prognozy Finan~o\vq: (uchwala 

stanowi zaIqcznik do protokolu). 


b) 
Pani Skarbnik odczytala opiniy Regionalnej Izby Obrachunkowej 0 prze~Upfonyrn projekcie 

budzetu na 2015r. 
Om6wila szczeg610wo projekt budzetu gminy na 2015r. 

Radna Bernas zauwai:yla, ze w radzie zasiadajq radni kt6rzy nii orHli udzialu w tworzeniu 

projektu budzetu dlatego zwr6cila siy z pytaniem do Pana W6jta jai9~jnwestycje planowane 

Sq na 2015r., jakq ilosc przydomowych oczyszczalni planuje gmina kupJc,a takze jakie drogi 

przewidziane Sq do remontu na przyszly rok. Nie zauwazyla r6wnie~. wzmianki w planie 

budzetu 0 modernizacji oczyszczalni w Starych Kosinach, a byla 0 tym mowa na ostatniej 

Sesji. 

Pan W6jt odpowiedzial, ze ze wzglydu wlasnie na nowy sklad rady przy tworzeniu budzetu 

ograniczyl siy tylko do podstawowych wytycznych. Nie znal wysokosci stawek podatku jakie 

rada przyjmie na 2015r wiyc nie m6gI sprecyzowac dochod6w gminy. Inwestycje w 

budzecie traktuje og6lnq kwotq, ana poczqtku roku poprosi radnych 0 zglaszanie propozycji 

szczeg610wych. Odnosnie oczyszczalni przydomowych nie znamy jeszcze zapotrzebowania 

mieszkanc6w. Kwota w budzecie na ten cel to 200 tys z1. Nie jest powiedziane, ze tyle na 

oczyszczalnie zostanie wydane , bo np. pojawi siy dofinansowanie z funduszy unijnych i 

kwota ta ulegnie zmianie. To jest tylko projekt. Modernizacja oczyszczalni w Starych 

Kosinachjest wykonywanajeszcze w roku biezqcym. 

Pan W 6jt poinformowal rowniei:, ze nie planuje zobowiqzan w postaci kredytow na przyszly 

rok. 

Przewodniczqca Rady Gminy poddala pod glosowanie przyjycie projektu budzetu na 2015r. 

Rada Gminy jednoglosnie (15 glos6w - jeden radny doszedl w trakcie obrad) podjyla uchwaly 

w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2015r. (uchwala stano wi zaIqcznik do protokolu). 


c) 

Pani Skarbnik odczytala projekt uchwaly w sprawie zmian w budzecie na 2014r. Om6wila 

poszczeg61ne zmiany. 

Radni nie wniesli uwag do projektu uchwaly. 

Przewodniczqca Rady Gminy poddala pod glosowanie przyjycie uchwaly. 

Rada Gminy jednoglosnie (15 glosow) podjyla uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian w 

budzecie na 2014 (uchwala stano wi zaIqcznik do protokolu). 


d) 

Przewodniczqca Rady Gminy przypomniala, ze na poprzedniej sesji radni deklarowali do 

ktorej staIej komisji Rady chcq nalezec. Przewodniczqca i Wiceprzewodniczqcy Robert 

Tkaczyk wpisali siy do Komisji Rewizyjnej, jednak po konsultacjach z radcq prawnym uznali 

ze wejdq w sklad komisji Planowania, Budzetu i Finansow. Radny Zaborowski Radoslaw 

rowniez zadeklarowal chyc pracy w tej Komisji. 
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Przewodnicz'lca Rady Gminy odczytala projekt uchwaly nastypnie poddala pod glosowanie 

podjycie uchwaly. 

Rada Gminy jednoglosnie (15 glos6w) podjyla uchwaly w sprawie powolania i ustalenia 

sklad6w osobowych Komisji Rady Gminy. (uchwala stano wi zal'lcznik do protokoiiij. 


e) 

Pani Sekretarz odczytala i om6wila projekt uchwaly w sprawie uchwalenia' -Programu 

Wsp6lpracy Gminy Wisniewo z organizacjami pozarz'ldowymi innymi podmiotarjiLw roku 

2015. 

Radni nie wniesli uwag do projektu uchwaly. 

Przewodnicz'lca Rady Gminy poddala pod glosowanie podjycie uchwaly. 

Rada Gminy jednoglosnie (15 glos6w) podjyla uchwaly w sprawie uchwalenia Programu 

Wsp61pracy Gminy Wisniewo z organizacjami pozarz'ldowymi i innymi podmiotami w roku 

2015. (uchwala stanowi za1'lcznik do protokolu). 


f) 

Pan W6jt poinformowal, ze w zwi'lzku ze zmian'l wysokosci diet dla radnych na poprzedniej 

sesji proponuje zmieni6 wysokosc diet soltys6w na tym san1ym poziomie jak radni. 

Odczytal projekt uchwaly. 

Przewodnicz'lca Rady Gminy poddala pod glosowanie przyjycie uchwaly. 

Rada Gminy jednoglosnie (15 glos6w) podjyla uchwal:y w sprawie ustalenia diet dla 


przewodniczqcych rad soteckich / sottysow/. (uchwala stanowi zal'lcznik do protokolu). 


Ad.6 
Pani Sekretarz przypomniala 0 obowi'lzku zlozenia oswiadczen maj'ltkowych do dnia 28 
grudnia 2014r. 
Soltys Brzozowski Waldemar zwr6cil siy z prosb'l do radnych, by zwr6cili uwagy czy na 
obiektach sportowych w ich miejscowosciach wisz'l siatki do gry, jesli tak to prosi 0 ich 
zdjycie na okres zimy. 

Przewodnicz'lca Rady Gminy poinformowala, ze jest to ostatnia Sesja z udzialem soltys6w, 
poniewaz od stycznia 20 15r rozpoczn'l siy wybory do rad soleckich. W zwi'lzku z powyzszym 
zlozyli wraz z w6jtem sohysom podziykowania za wsp61pracy. 
Ad.7 

Przewodnicz'lca Rady zamykaj'lc III Sesjy Rady Gminy, podziykowala wszystkim 

zebranym za przybycie i zlozyla zyczenia na zblizaj'lce siy swiyta Bozego Narodzenia. 

Pan W6jt r6wniez zlozyl zebranym zyczenia Swi'lteczne. 

Protokolant 

Anna Zakiewicz 


przewOdniC~'ly Rady Gminy 
2,Jtv, 

Iwona Zabus a 


