Protokół Nr I/1/14
z I sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 1 grudnia 2014 r.
I sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy
w Wiśniowej i trwała do godz. 13.35. W sesji uczestniczyli:
- 15 Radnych Gminy Wiśniowa - wg załączonej listy obecności
- Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Lucyna Nizicka
- Wójt Gminy Wiśniowa– Marcin Kut
- Sekretarz Gminy Wiśniowa – Jacek Rybczyk,
- Skarbnik Gminy Wiśniowa – Maria Przystaś,
- Radca prawny – Tomasz Ziobro
Protokołowała: referent UG – Anna Pilut.
Radny senior – Zenon Tomaszewski otworzył I sesję Rady Gminy Wiśniowa VII kadencji po
czym poprosił wszystkich o powstanie do hymnu. Po jego wysłuchaniu przywitał zebranych,
a następnie zwrócił się do Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej o wręczenie
zaświadczeń o wyborze radnych oraz wójta gminy. Przed wręczeniem zaświadczeń
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej przedstawiła wyniki głosowania w wyborach
16 listopada br. oraz pogratulowała wyboru radnym oraz wójtowi gminy.
Radny senior stwierdził, że porządek obrad I sesji został przekazany Postanowieniem
Komisarza
Wyborczego
w
Rzeszowie
z
dnia
26
listopada
2014
r.
w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Wiśniowa w głosowaniu
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 r.
Radny Ryszard Strzępek – w kwestii formalnej zapytał czy będzie głosowany porządek
obrad?
Radny senior – odpowiedział, że będzie głosowany w dalszej części posiedzenia.
Przystąpiono do punktu 1 porządku obrad
Ślubowanie Radnych.
Prowadzący sesję radny senior poinformował, że zgodnie z artykułem 23a ustęp 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przed przystąpieniem do wykonywania
mandatu radni składają ślubowanie. Odczytał rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie
i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". Kolejno wyczytywani
radni przez najmłodszego wiekiem radnego Łukasza Dziok odpowiadali: „ślubuję”
z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg.” W związku ze złożeniem przez wszystkich
radnych ślubowania prowadzący obrady radny senior stwierdził, objęcie mandatów oraz
prawomocność sesji do podejmowania uchwał, po czym otworzył dyskusję w sprawie
proponowanego porządku obrad.
Radny Ryszard Strzępek – w związku z tym, że porządek obrad został ustalony przez
komisarza wyborczego zgłosił wniosek o poszerzenie porządku obrad o dodatkowy punkt:
Sprawy różne.
Radny senior otworzył dyskusje w sprawie zgłoszonego wniosku. Nikt nie zabrał głosu.
Radny senior zamknął dyskusję i zwrócił się do radnego Kazimierz Pęczara o zliczenie
głosów. Przystąpiono do głosowania nad zgłoszonym wnioskiem. W głosowaniu jawnym 15
głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” Rada Gminy Wiśniowa
przyjęła wniosek.
Przystąpiono do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad:
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1. Ślubowanie radnych.
2. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa.
3. Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy.
4. Ślubowanie Wójta Gminy.
5. Sprawy różne.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
Rada Gminy Wiśniowa przyjęła porządek obrad I sesji Rady Gminy Wiśniowa
Przystąpiono do punktu 2
Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa
Radny senior – poinformował, że zgodnie z artykułem 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym, rada w głosowaniu tajnym, wybiera ze swego grona
przewodniczącego i wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności
co najmniej połowy ustawowego składu. Następnie zwrócił się do radnych o zgłaszanie
kandydatów na przewodniczącego.
Radny Kazimierz Jakobsze – zgłosił kandydaturę radnej Wandy Gąsior
Radny Eugeniusz Świstak – zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Rokosz
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radny senior – w związku z brakiem dalszych zgłoszeń poddał pod głosowanie zamknięcie
listy kandydatów. „Za” zamknięciem listy kandydatów opowiedziało się 15 radnych brak
głosów „przeciw” i „wstrzymujących”. Radny senior ogłosił zamknięcie listy kandydatów,
a następnie zwrócił się do kandydatów o krótką autoprezentację.
Radna Wanda Gąsior – „nazywam się Wanda Gąsior, mam 52 lata. Mieszkam i pracuję
w Wiśniowej. Pracuje jako referent ds. rozliczeń i kadrowo-księgowych w firmie pana
Jerzego Piękosia. Jestem mężatką, mam troje dorosłych dzieci. Byłam radną V kadencji
i wiem na czym polega praca w radzie. Dla mnie najważniejsza jest współpraca i chciałabym
aby cała rada mówiła jednym głosem. Nie liczą się dla mnie podziały czy waśnie. Jestem
otwarta na ludzi cenię szczerość i szacunek człowieka do człowieka. Będąc przewodniczącą
rady będę starała się tak organizować pracę aby nikt nie czuł się dyskryminowany lub
pokrzywdzony. Dobra atmosfera to połowa sukcesu i w takiej atmosferze chciałabym
rozpocząć pracę w tej kadencji”
Radny Stanisław Rokosz – „nazywam się Stanisław Rokosz, lat 53, pracuję w Starostwie
Powiatowym w Strzyżowie na stanowisku kierowniczym Wydziału Zespół Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej. Jestem również biegłym sądowym w zakresie geodezji
i kartografii. W radzie chciałbym aby wszyscy pracowali dla dobra gminy.”
Radny senior poinformował, że zgodnie z §61 Statutu gminy do przeprowadzenia tajnych
wyborów powołuje się komisję skrutacyjną po czym zwrócił się o zgłaszanie kandydatów do
komisji. Przypominał, że osoba kandydująca nie może wchodzić w skład komisji
skrutacyjnej.
Radny Kazimierz Jakobsze – zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Strzępek.
Radny Kazimierz Pęczar – zgłosił kandydaturę radnej Zofii Boruta.
Radna Zofia Cierpiał – zgłosiła kandydaturę radnego Łukasza Dziok.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
Radny senior – zapytał czy są uwagi do składu komisji skrutacyjnej? W związku z brakiem
uwag poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanego składu komisji skrutacyjnej.
„Za” przyjęciem składu komisji opowiedziało się 15 radnych, 0 głosów „przeciwnych”,
0 głosów „wstrzymujących”.
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Następnie ogłosił 10 minutową przerwę w celu przygotowania projektu regulaminu
głosowania wraz z kartami głosowania.
Po przerwie radny senior wznowił obrady. Zwrócił się do przewodniczącego komisji
skrutacyjnej o przedstawienie projektu regulaminu głosowania.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Ryszard Strzępek – przedstawił regulamin
głosowania.
W sprawie regulaminu nikt nie zabrał głosu.
Radny senior poddał pod głosowanie regulamin głosowania. „Za” przyjęciem regulaminu
opowiedziało się 15 radnych. 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”. Radny
senior stwierdził, przyjęcie regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego rady.
Regulamin w załączeniu do protokołu.
Następnie zwrócił się do przewodniczącego komisji o wyczytywanie z imienia i nazwiska
obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie do komisji skrutacyjnej
po odbiór karty do głosowania. Wypełnione karty do głosowania należy wrzucać do urny.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Ryszard Strzępek poinformował, że wyczytywać
radnych będzie sekretarz komisji – radny Łukasz Dziok
Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. Po zakończeniu głosowania radny senior
zarządził krótką przerwę na czas podliczenia głosów i sporządzenia protokołu
Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół i ogłosił, że w wyniku
tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Wiśniowa została wybrana radna Wanda
Gąsior uzyskując 9 głosów. Kontrkandydat radny Stanisław Rokosz uzyskał 6 głosów.
(Protokół i karty głosowania w załączeniu)
Radny senior odczytał uchwałę Nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy Wiśniowa po czym przekazał dalsze prowadzenie obrad nowo wybranemu
Przewodniczącemu Rady Gminy. (Uchwała w załączeniu)
Przewodnicząca Rady Wanda Gąsior – podziękowała za obdarzenie jej zaufaniem.
Zapewniła, że dołoży wszelkich starań aby wspólna praca służyła gminie i społeczności.
Przystąpiono do punk tu 3
Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy
Przewodnicząca rady zwróciła się o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących.
Przypomniała, że zgłoszony wiceprzewodniczący musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
Radny Łukasz Dziok – zgłosił kandydaturę Zofii Cierpiał. Radna wyraziła zgodę.
Radny Eugeniusz Świstak – zgłosił kandydaturę radnego Stanisława Rokosz. Radny wyraził
zgodę.
Radny Ryszard Strzępek – zgłosił kandydaturę radnego Kazimierz Jakobsze, prezentując
kandydata: osoba z dużym doświadczeniem, przez dwie kadencje pełnił funkcje radnego,
w jednej kadencji był wiceprzewodniczącym. Brał udział w pracach wszystkich komisji
stałych jakie są powoływane. Jego doświadczenie w prezydium będzie przydatne.
W związku z brakiem zgłoszeń innych kandydatów przystąpiono do głosowania nad
zamknięciem listy kandydatów. „Za” zamknięciem listy opowiedziało się 15 radnych,
0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”. Przewodnicząca rady stwierdziła
zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy Wiśniowa,
a kandydatów poprosiła o autoprezentację.
Radna Zofia Cierpiał – „lat 51, w radzie pracuję drugą kadencję, pracowałam w komisjach
i chcę nadal pracować”
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Radny Stanisław Rokosz – dodał, że również jak kolega Kazimierz Jakobsze w V kadencji
był wiceprzewodniczącym rady gminy.
Radny Kazimierz Jakobsze – „nazywam się Kazimierz Jakobsze, prezentacji dokonał już
kolega. Dodam, że mieszkam w Kozłówku, jestem radnym wsi Kozłówek i Oparówka.
Żonaty, trzy córki. Stale zamieszkuję na terenie gminy. Lat 60. Z pracy społecznej jestem
wszystkim znany.”
Przystąpiono do wyboru komisji skrutacyjnej. Przewodnicząca rady przypominała, że osoba
kandydująca nie może wchodzić w skład komisji skrutacyjnej.
Radny Kazimierz Jakobsze – zgłosił kandydaturę radnego Ryszarda Strzępek.
Radna Zofia Cierpiał – zgłosiła kandydaturę radnego Łukasza Dziok.
Radny Zenon Tomaszewski – zgłosił kandydaturę radnej Zofii Boruta.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. Nikt nie zgłosił uwag do
proponowanego składu komisji skrutacyjnej.
Przewodnicząca rady Wanda Gąsior – zarządziła głosowanie nad zatwierdzeniem składu
komisji skrutacyjnej. „Za” przyjęciem składu komisji opowiedziało się 15 radnych, 0 głosów
„przeciwnych”, 0 głosów „wstrzymujących”.
Następnie ogłosiła 10 minutową przerwę w celu przygotowania projektu regulaminu
głosowania wraz z kartami głosowania.
Po przerwie przewodnicząca rady Wanda Gąsior wznowiła obrady. Zwróciła się do
przewodniczącego komisji skrutacyjnej o przedstawienie projektu regulaminu do głosowania.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Ryszard Strzępek – przedstawił regulamin
głosowania.
W związku z niejasnościami dotyczącymi ilości ponownych głosowań celem wyłonienia
wiceprzewodniczącego radca prawny Tomasz Ziobro zaproponował w regulaminie zapis §4
pkt 6 „W przypadku, gdy po trzecim głosowaniu nie zostanie wyłoniony
Wiceprzewodniczący, procedurę głosowania powtarza się”.
W sprawie regulaminu nikt więcej nie zabrał głosu.
Przewodnicząca rady Wanda Gąsior poddała pod głosowanie regulamin głosowania. „Za”
przyjęciem regulaminu opowiedziało się 15 radnych. 0 głosów „przeciwnych”, 0 głosów
„wstrzymujących”. Przewodnicząca rady stwierdziła, przyjęcie regulaminu głosowania
wyboru wiceprzewodniczących rady. Regulamin w załączeniu do protokołu.
Następnie zwróciła się do przewodniczącego komisji o wyczytywanie z imienia i nazwiska
obecnych na sesji radnych, a wyczytanych radnych o podchodzenie do komisji skrutacyjnej
po odbiór karty do głosowania. Wypełnione karty do głosowania należy wrzucać do urny.
Przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Ryszard Strzępek poinformował, że podobnie jak
przy wyborze przewodniczącego rady, nazwiska radnych wyczytywać będzie sekretarz
komisji – radny Łukasz Dziok
Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. Po zakończeniu głosowania przewodnicząca
rady zarządziła krótką przerwę na czas podliczenia głosów i sporządzenia protokołu
Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał protokół i ogłosił, że w wyniku
tajnego głosowania na Wiceprzewodniczących Rady Wiśniowa zostali wybrani radni: Zofia
Cierpiał uzyskując 9 głosów, oraz radny Kazimierz Jakobsze uzyskując 9 głosów. Radny
Stanisław Rokosz uzyskał 7 głosów (Protokół i karty głosowania w załączeniu)
Przewodnicząca rady odczytała uchwałę Nr I/2/14 w sprawie wyboru
Wiceprzewodniczących Rady Gminy Wiśniowa (Uchwała w załączeniu)
Przystąpiono do punktu 4 porządku obrad
Ślubowanie Wójta Gminy
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Przystąpiono do ślubowania Wójta Gminy Wiśniowa. Pan Marcin Kut w obecności Rady
złożył ślubowanie o treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”
Przewodnicząca rady ogłosiła przerwę.
Po przerwie przewodnicząca rady wznowiła obrady.
Przystąpiono do punktu 5
Sprawy różne
Wójt gminy –„Objąłem dzisiaj zaszczytny i odpowiedzialny urząd Wójta Gminy Wiśniowa.
Chcę z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Dziękuję przede
wszystkim wyborcom, którzy obdarzyli mnie zaufaniem w dniu 16 listopada 2014 r. i oddali
na mnie swój głos. Dołożę wszelkich starań aby tego zaufania nie zawieść. Dziękuję także
członkom i sympatykom Komitetu Wyborczego Wyborców Nasze Sprawy, z którego
kandydowałem na wójta. Dziękuję za wszystkie wyrazy wsparcia oraz za gratulacje
otrzymane po wyborach. Rolę Wójta Gminy widzę jako menadżera wynajętego przez
mieszkańców do załatwiania i prowadzenia ich spraw. Dlatego chcę aby to właśnie
mieszkańcy w większym stopniu decydowali o zamierzeniach inwestycyjnych gminy, a także
o sposobie załatwiania spraw bieżących. W chwili obecnej stoimy u progu nowego budżetu
Unii Europejskiej i najbliższe miesiące to dobry moment na zaplanowanie działań na
najbliższe lata. Chcę Państwu zaproponować opracowanie w najbliższych miesiącach
programu inwestycyjnego na całą kadencję, w którym znajdą się najważniejsze zadania
skonsultowane z radami sołeckimi, przedstawione na zebraniach wiejskich. Ze swej strony
widzę potrzebę dalszego inwestowania w infrastrukturę drogową, budowy chodników
szczególnie przy drogach wojewódzkich, budowy kanalizacji sanitarnej w kolejnych
miejscowościach, poprawy zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Szczególną uwagę chcę
poświęcić sprawom edukacji dzieci i młodzieży w naszej gminie. Chciałbym, przy udziale
środków Unii Europejskiej doprowadzić do budowy przedszkola w Wiśniowej.
Żeby te i inne zadania wykonać zależy mi na dobrym kontakcie i współpracy z mieszkańcami,
sołtysami, radami sołeckimi, Radnymi Rady Gminy, a także z wszystkimi pracownikami
Urzędu Gminy, szkół i jednostek organizacyjnych gminy. We wszystkich sprawach
dotyczących gminy jestem do Państwa dyspozycji. Na koniec chciałbym złożyć Państwu
Radnym serdeczne gratulacje z okazji wygranych wyborów. Chcę Państwu życzyć
nieustającego zaangażowania i motywacji do pracy na rzecz waszych lokalnych społeczności
i całej Gminy Wiśniowa. Chcę życzyć także abyśmy wszyscy potrafili pozostawić to co nas
dzieli, a skupili się na tym co łączy, bo tylko w atmosferze zgody, porozumienia
i wzajemnego szacunku można budować rzeczy ważne i wielkie.
Dziękuję za uwagę.”
Sekretarz gminy – poinformował, że nowo wybrani radni w ciągu 30 dni od dnia złożenia
ślubowania są obowiązani złożyć oświadczenia majątkowe na rozpoczęcie kadencji zgodnie
z art 24k ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Dodatkowo do pierwszego oświadczenia
radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, gdzie uzyskał mandat. Następne
oświadczenie będzie składane w terminie do 30 kwietnia 2015. Do rocznych oświadczeń
dołącza się kserokopie PIT za rok ubiegły. Przy oświadczeniach majątkowych składanych na
początek kadencji PIT nie dołącza się. Ponadto poinformował, że dnia 4 grudnia odbędzie się
wystawa poplenerowa „Wiśniowa pachnąca malarstwem”.
Skarbnik gminy – pogratulowała wyboru przewodniczącej i wiceprzewodniczącym.
Szczególne uznanie skierowała do wójta, który pracując w urzędzie przez 7 lat dał się poznać
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jako dobry pracownik, dobry zastępca wójta, dobry organizator gdzie efekty jego pracy widać
na terenie całej gminy. Pomimo niełatwej sytuacji finansowej myśli, że przy zgodzie
i wspólnym rozwiazywaniu problemów będzie można jeszcze wiele zrobić. Życzy wszystkim
aby motto wyborcze „Poszanowanie innych i rzetelna praca” znalazło się w naszej gminy,
a radnym życzy integracji i rozwiązywania wspólnie problemów.
Radny Ryszard Strzępek – w imieniu komitetu wyborczego Porozumienie Samorządowe Plus
serdecznie pogratulował wyboru. Wspomniał, że oni nie wystawiali kandydata na wójta, ale
sukces wójta jest dla niego szczególnym przeżyciem. Myśli, że cele, które stawiają, wspólnie
będą osiągać i realizować. Zaoferował swoją pomoc w pracy rady.
Sekretarz gminy – pogratulował wyboru wójtowi, radnym, przewodniczącej rady oraz
wiceprzewodniczącym.
Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Jakobsze – przyłączył się do gratulacji wójtowi
i radnym. Podziękował za wybór na stanowisko wiceprzewodniczącego. Następnie w kwestii
powołania stałych komisji zasygnalizował, że pojawiła się propozycja podziału komisji
budżetu finansów i mandatowo-regulaminowa na dwie odrębne komisje: budżetu i finansów
oraz mandatowo-regulaminowa ewentualnie etyki radnych. Wspomniał o inicjatywie podziału
komisji podjętej w poprzedniej kadencji, która nie znalazła uznania pomimo potrzeby
aktualizacji i wprowadzenia zmian do obowiązujących statutów i regulaminów jednostek.
Zaproponował, aby radni wpisywali się na listach komisji celem rozeznania. Poinformował,
że można się zapisać do jednej lub do dwóch komisji.
Radny Stanisław Rokosz – zanegował wpis do komisji skoro nie wiedzą czy komisja budżetu
i finansów oraz mandatowo-regulaminowa będzie podzielona tym bardziej, że nie było to
ujęte w porządku sesji.
Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Jakobsze – uznał, że w sprawach różnych mogą o tym
dyskutować. Jego intencją było wywnioskowanie czy będzie chęć utworzenia nowej komisji
czy też nie.
Radny Ryszard Strzępek – nie ukrywa, że on był autorem projektu uchwały dotyczącej
podziału komisji składanej w poprzedniej kadencji. Samorząd gminy pracuje w oparciu
o ustawę o samorządzie gminnym i statut. W tymże statucie rada gminy podjęła, że w radzie
pracują cztery komisje stałe: obligatoryjna komisja rewizyjna, komisja rozwoju
gospodarczego i rolnictwa, komisja społeczno-socjalna oraz komisja budżetu i finansów oraz
mandatowo-regulaminowa. Ta ostatnia komisja w pierwszej kadencji była odrębną komisją
ponieważ z uwagi na zmianę ustroju była konieczność opracowania wszystkich nowych
statutów i regulaminów. Niektóre były poprawiane uzupełniane i dotrwały do dnia
dzisiejszego ale są nieżyciowe. Komisja budżetu ma dużo pracy. Zaproponował zapisy na
listach uwzgledniających nową komisję. Jeżeli wstępnie zadeklarowaliby udział w komisjach
to prezydium będzie miało pogląd jaka jest sytuacja.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że nie jest przeciwny dzieleniu komisji tylko sztucznie
narzucanemu podziałowi.
Radny Ryszard Strzępek – zapytał radnego Rokosz na jakiej podstawie przewodnicząca rady
ma wpisać w porządek obrad zmianę statutu.
Radny Stanisław Rokosz – odpowiedział, że można to wprowadzić na następnej sesji.
W statucie z 2002 r. są wskazanie tylko cztery komisje. Puszczenie piątej listy jest
wymuszeniem podziału. On nie widzi potrzeby podziału. Jako przewodniczący tejże komisji
w V kadencji uważa, że komisja spokojnie może sobie poradzić.
Radny Ryszard Strzępek – polemizując z radnym Rokosz zapytał ile projektów uchwał złożył
jako przewodniczący od komisji dotyczących statutów?
Radny Kazimierz Pęczar – w odniesieniu do projektu uchwały podziału komisji w ubiegłej
kadencji poinformował, że projekt nie został przyjęty bo już wtedy było wiadomo, że szykują
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się większe zmiany w statutach. Było jasno powiedziane, że te zmiany będzie uchwalać nowa
rada.
Radny Eugeniusz Świstak – stwierdził, że skoro ma być podział komisji to trzeba ustalić
składy osobowe, ilość osób w komisji bo jeżeli będzie piąta komisja to automatycznie będzie
obniżenie składu ilościowego w danej komisji. Jak można wpisywać się do komisji nie znając
jej składu liczbowego. Zaproponował odłożyć dyskusję.
Wiceprzewodniczący rady Kazimierz Jakobsze – stwierdził, że przedstawił propozycję, która
jest propozycją niewiążącą, a wywołującą dyskusję i rozeznanie wśród radnych. Temat ten
został poruszony w sprawach różnych i nie ma to związku z porządkiem obrad. Jeżeli nie ma
takiej woli to odstępują od dalszej dyskusji w tym temacie.
Wójt gminy – zwrócił się do radnych o zadeklarowanie chęci pracy w komisjach ponieważ
ułatwi to przygotowanie kolejnej sesji. Jakakolwiek zmiana w zakresie komisji wymaga
zmiany statutu. Statut wchodzi w życie po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym. Zwrócił się
z prośbą o wpisanie się na listy aby mogli przygotować projekt uchwały.
Przewodnicząca rady – powiedziała, że wpisy nie są wiążące niemniej jednak zwraca się
z prośbą o zapisy do czterech przedłożonych komisji.
Radny Zenon Tomaszewski – pogratulował przewodniczącej i wiceprzewodniczącym rady
wyboru jak również wójtowi i radnym.
Przewodnicząca rady przyłączyła się do gratulacji wiceprzewodniczącym oraz wójtowi gminy
po czym w związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamknęła obrady I sesji Rady Gminy
Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
Przewodnicząca Rady Gminy
Wanda Gąsior
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