O.0002.4.2016
Protokół Nr XVIII/18/16
z XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa odbytej
w dniu 11 kwietnia 2016 r.
XVIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wiśniowa rozpoczęła się o godz. 15.00 w sali
posiedzeń Urzędu Gminy w Wiśniowej i trwała do godz. 17.20. W sesji uczestniczyli:
- 15 Radnych Gminy Wiśniowa – wg załączonej listy obecności
- Wójt Gminy Wiśniowa – Marcin Kut
- Sekretarz Gminy Wiśniowa – Jacek Rybczyk,
- Skarbnik Gminy Wiśniowa – Maria Przystaś,
- Radca prawny – Tomasz Ziobro
Protokołowała: inspektor UG – Anna Pilut.
Sesję prowadził Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Kazimierz Jakobsze, w dalszej części
nowo wybrany Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa – Łukasz Dziok
Wiceprzewodniczący rady otworzył obrady XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Wiśniowa na wniosek radnych: Stanisława Rokosza, Eugeniusza Świstaka, Bogusława
Furtka, Janusza Kawy, Adama Zięby. Po powitaniu zebranych na podstawie listy obecności
stwierdził prawomocność sesji do podejmowania uchwał.
Wiceprzewodniczący rady otworzyła dyskusję nad proponowanym porządkiem obrad:
1. Odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wiśniowej Pana
Kazimierza Jakobsze
2. Wybór na wakujące stanowiska: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady
Gminy
Radny Ryszard Strzępek – zwrócił się do wnioskodawców z wnioskiem o wyrażenie zgody na
zamianę kolejności punktów. W uzasadnieniu podał, że w przypadku odwołania
wiceprzewodniczącego nie ma dalszej możliwości obradowania przez Radę Gminy Wiśniowa
i kolejna sesja musi być zwołana przez wojewodę w terminie 7 dni po upływie 30 dni od dnia
odwołania. W tym przypadku sesja odbyłaby się początkiem maja. Przez ten okres
działalność rady gminy byłaby sparaliżowana natomiast są już przygotowane projekty
uchwał, które są gotowe i należy je podjąć. Przykładowo przyjęcie diagnozy potrzeb
w zakresie wsparcia edukacyjnego uczniów, nauczycieli dla szkól podstawowych w Różance
i Jaszczurowej – dokumentu stanowiącego załącznik do wniosku o pozyskanie kwoty ok 250
tys. zł na wyposażenie dla szkół. Kolejny argument dotyczy radnych. Do końca kwietnia jest
termin składania oświadczeń majątkowych, składanych przewodniczącemu rady. Odwołując
wiceprzewodniczącego zamykają sobie drogę składania oświadczeń majątkowych.
W związku z powyższym wnioskuje o zamianę kolejności punktów.
Wiceprzewodniczący rady – kolejno zapytał wnioskodawców czy wyrażają zgodę na zmianę
porządku obrad.
Radny Stanisław Rokosz – zwrócił o poradę prawną czy po odwołaniu
wiceprzewodniczącego może prowadzić obrady radny senior.
Radca prawny Tomasz Ziobro – powołując się na ustawę o samorządzie gminnym stwierdził,
że radny senior może prowadzić tylko w przypadkach określonych w ustawie i nie należy
przez analogię powierzać prowadzenia sesji radnemu seniorowi, nie ma do tego ustawowego
upoważnienia. Pozostaje tylko zwołanie sesji przez wojewodę
Radny Stanisław Rokosz – wyraził zgodę na zmianę porządku obrad.
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Radny Eugeniusz Świstak – wyraził zgodę na wprowadzenie zmiany w porządku obrad
jednocześnie nadmienił, że skoro całe prezydium podaje się do dymisji to bez wyjątków.
Byłoby to uczciwe żeby całe prezydium odwołać.
Wiceprzewodniczący rady – wyjaśnił, że gdyby wszyscy podali się do dymisji to wówczas
stworzyliby sytuację, której obecnie chcą uniknąć czyli paraliż pracy rady.
Radny Bogusław Furtek – wyraził zgodę na zmianę porządku obrad
Radny Janusz Kawa – wyraził zgodę na zmianę porządku obrad
Radny Adam Zięba – wyraził zgodę na zmianę porządku obrad
W kwestii zgłoszonego wniosku nikt nie zabrał głosu.
Po ustaleniu dokładnej treści wniosku przystąpiono do głosowania nad zgłoszony wnioskiem.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „za” i „przeciw” przyjęła wniosek
Następnie przystąpiono do głosowania nad zmienionym porządkiem obrad.
1. Wybór na wakujące stanowiska: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady
Gminy
2. Odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wiśniowej Pana
Kazimierza Jakobsze
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy przyjęła porządek obrad XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Wiśniowa.
Przystąpiono do punktu 1
Wybór na wakujące stanowiska: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Wiceprzewodniczący rady – poinformował, że wyboru przewodniczącego dokonuje się
w głosowaniu tajnym.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów.
Radna Zofia Cierpiał zgłosiła radnego Łukasza Dziok.
Radny Eugeniusz Świstak zgłosił radnego Stanisława Rokosza
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów.
W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących”
rada gminy zamknęła listę kandydatów.
Następnie autoprezentacji dokonali kandydaci:
Radny Łukasz Dziok – lat 29 jest żonaty mieszka w Szufnarowej, Jest absolwentem
Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku biologii specjalność biologia środowiskowa.
Ukończył studia podyplomowe z pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Dotychczasowy staż
pracy: rok pracy jako pracownik budowlany w Wielkiej Brytanii dzięki czemu biegle włada
jeżykiem angielskim. Od 5 lat jest pracownikiem Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we
Frysztaku gdzie jest nauczycielem i wychowawcą klasy. Funkcje radnego pełni po raz
pierwszy. W radzie gminy miał zaszczyt pracować jako przewodniczący Komisji SpołecznoSocjalnej oraz pracował w Komisji Budżetu Finansów i Mandatowo-Regulaminowej, w której
współuczestniczył w opracowaniu dokumentów takich jak statut gminy czy też statuty
jednostek organizacyjnych. Jako przewodniczący chciałby sprawnie organizować pracę rady,
chciały ze wszystkimi utrzymywać pozytywne stosunki, pracować na rzecz całej rady
i zobowiązuje się pracować na rzecz wszystkich radnych.
Radny Stanisław Rokosz – lat 55 wykształcenie wyższe z zakresu geodezji i kartografii.
Ukończył studia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, ukończył również
studia podyplomowe w zakresie gleboznawstwa klasyfikacji gruntów. Jako radny pracuje
drugą kadencję. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego
i Rolnictwa. Żonaty, siedmioro dzieci. Kandyduje nie z chęci objęcia najwyższego stanowiska
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w radzie ale jako protest przeciwko pewnym układom w tej radzie. Jeżeli zostanie wybrany
postara się unormować pewne rzeczy czyli być reprezentantem wszystkich radnych.
Rady Eugeniusz Świstak – zwrócił się do radnego Łukasza Dziok z zapytaniem: skoro nie
poradził sobie jako przewodniczący Komisji Społeczno-Socjalnej i złożył rezygnację to czy
poradzi sobie z przewodnictwem radzie gminy?
Radny Łukasz Dziok – uważa, że prace w Komisji Społeczno-Socjalnej koordynował bardzo
dobrze i nie ma sobie nic do zarzucenia. Jeżeli chodzi o rezygnację to radny ma prawo
zgodnie z ustawą w każdym czasie taką złożyć.
Nikt więcej nie zadawał pytań.
Przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatów: Ryszard Strzępek,
Renata Rymarska-Wójtowicz, Wanda Gąsior.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie
zamknięcie listy kandydatów. W głosowaniu jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów
„przeciw” i „wstrzymujących” rada gminy zamknęła listę kandydatów do komisji
skrutacyjnej. Następnie poddał pod głosowanie kandydaturę
- Ryszarda Strzępek – 15 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących”
- Renaty Rymarskiej-Wójtowicz – 15 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących”
- Wandy Gąsior – 15 „za”, 0 „przeciw” 0 „wstrzymujących”
Wiceprzewodniczący rady ogłosił 10-minutowa przerwę na ukonstytuowanie się komisji oraz
przygotowanie kart do głosowania.
Po przerwie wznowiono obrady.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Wanda Gąsior przedstawiła zasady głosowania po czym
przeprowadzono głosowanie.
Następnie komisja skrutacyjna podliczyła głosy i sporządziła protokół z głosowania.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała protokół (protokół wraz z kartami do
głosowania w załączeniu) Na przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa został wybrany
radny Łukasz Dziok uzyskując 9 głosów, radny Stanisław Rokosz uzyskał 6 głosów.
Wiceprzewodniczący rady odczytał uchwałę Nr XVIII/125/2016 w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa (uchwała w załączeniu). Pogratulował nowo
wybranemu przewodniczącemu oraz przekazał mu dalsze prowadzenie sesji.
Przewodniczący Rady Łukasz Dziok – podziękował za głosy poparcia, a szczególnie kilku
kolegom za wsparcie koleżeńskie i merytoryczne w ostatnim czasie.
Przystąpiono do zgłoszenia kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa.
Radna Wanda Gąsior zgłosiła kandydaturę Włodzimierza Pietryka.
Radny Włodzimierz Pietryka wyraził zgodę na kandydowanie.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów. W głosowaniu
jawnym 15 głosami „za” przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących” rada gminy
zamknęła listę kandydatów.
Następnie radny Włodzimierz Pietryka dokonał autoprezentacji – żonaty emeryt ma dwoje
dzieci. W radzie gminy pracuje po raz pierwszy ale społecznie działa od ponad dwudziestu
lat. Był prezesem LKS Wisłok przez kilka lat, a ostatnio był prezesem OPS Wiśniowa
rezygnując z funkcji z uwagi na objęcie mandatu radnego. Podziękował za zgłoszenie jego
kandydatury.
Przystąpiono do powołania komisji skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatów: Ryszard Strzępek,
Renata Rymarska-Wójtowicz, Wanda Gąsior.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę. Przewodniczący rady poddał pod głosowanie skład
komisji skrutacyjnej. W głosowaniu jawnym 15 glosami „za” przy braku głosów „przeciw’ i
„wstrzymujących” rada gminy powołała komisje skrutacyjną.
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Przewodniczący rady ogłosił 10-minutowa przerwę na ukonstytuowanie się komisji oraz
przygotowanie kart do głosowania.
Po przerwie wznowiono obrady.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Wanda Gąsior przedstawiła zasady głosowania po czym
przeprowadzono głosowanie.
Następnie komisja skrutacyjna podliczyła głosy i sporządziła protokół z głosowania.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Wanda Gąsior odczytała protokół (protokół wraz z
kartami do głosowania w załączeniu) Kandydat Włodzimierz Pietryka uzyskał 14 głosów „za”
0 „przeciw” i „wstrzymujących”. Przewodniczący rady odczytał uchwałę Nr XVIII/126/2016
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wiśniowa. (uchwała w
załączeniu).
Wójt gminy – pogratulował nowo wybranemu przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu.
Ze swojej strony zadeklarował chęć współpracy.
Przystąpiono do punktu 2
Odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wiśniowej Pana Kazimierza
Jakobsze
Przewodniczący rady poinformował, że w dniu 5 kwietnia wpłynął wniosek radnych:
Stanisława Rokosza, Eugeniusza Świstaka, Bogusława Furtka, Janusza Kawy, Adama Zięby o
odwołanie z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Wiśniowej Pana Kazimierza
Jakobsze. Zgodnie z prawem wniosek musi być uzasadniony w związku z tym zwrócił się do
wnioskodawców o uzasadnienie wniosku.
Radny Stanisław Rokosz – stwierdził, że nie muszą uzasadniać wniosku ale jeżeli do dymisji
podaje się 2/3 składu prezydium to powinno całe prezydium poddać się dymisji dla zasady.
Przewodniczący rady – poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
odwołanie następuje w głosowaniu tajnym. Przystąpiono do zgłaszania kandydatów do
komisji skrutacyjnej. Zgłoszono kandydatów: Ryszard Strzępek, Renata RymarskaWójtowicz, Wanda Gąsior.
Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na prace w komisji. Przewodniczący rady poddał pod
głosowanie skład komisji skrutacyjnej. W głosowaniu jawnym 15 glosami „za” przy braku
głosów „przeciw’ i „wstrzymujących” rada gminy powołała komisję skrutacyjną.
Przewodniczący rady zwrócił się do komisji o wybór przewodniczącego oraz objaśnienie
sposobu głosowania.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Wanda Gąsior przedstawiła zasady głosowania po czym
przeprowadzono głosowanie.
Następnie komisja skrutacyjna podliczyła głosy i sporządziła protokół z głosowania.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej Wanda Gąsior odczytała protokół (protokół wraz z
kartami do głosowania w załączeniu) „Za” odwołaniem Wiceprzewodniczącego Rady
Kazimierza Jakobsze opowiedziało się 5 radnych, „przeciw” – 9 radnych, „wstrzymał się” – 1
radny.
Przewodniczący rady stwierdził, że uchwała w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy w Wiśniowej Pana Kazimierza Jakobsze nie została przyjęta.
Radna Wanda Gąsior – pogratulowała wyboru przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu.
W związku z wyczerpaniem się porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Wiśniowa
podziękował wszystkim za udział i zamknął obrady XVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy
Wiśniowa.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolant:
Anna Pilut
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Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Dziok
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