Protokół Nr VI/II/10
z sesji Rady Gminy Wisznia Mała
z dnia 13 grudnia 2010 roku
Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 10.00
w Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej przy ul. Szkolnej 1.
Przewodnictwo obrad podjęła Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata
Ottenbreit.
Przewodnicząca stwierdziła prawomocność obrad. Na sali obecnych było
trzynastu członków Rady Gminy. Nieobecni byli radni Tadeusz Czyż i Zdzisław
Zdobylak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również Wójt Elekt Jakub Bronowicki, Wójt
Gminy Stanisław Moik, Skarbnik Gminy Maria Januszek, kierownik referatu
gospodarki komunalnej i infrastruktury technicznej Sławomira Hermann, sołtysi
wg. listy obecności oraz zaproszeni goście.
Ad.1
Prowadząca obrady Małgorzata Ottenbreit przedstawiła planowany porządek
posiedzenia:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Wręczenie Wójtowi Gminy zaświadczenia o wyborze.
Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
Uchwała w sprawie przeznaczenia wolnych środków finansowych na
lokaty bankowe.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
7. Zamknięcie obrad.
Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Ad.2
Przewodnicząca Małgorzata Ottenbreit poprosiła Przewodniczącą
Gminnej Komisji Wyborczej Michalinę Szczepańską o wręczenie Jakubowi
Bronowickiemu zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Wisznia Mała.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej złożyła Wójtowi gratulacje
w imieniu własnym i mieszkańców gminy.
Ad.3
Następnie w obecności zgromadzonych na sali radnych, sołtysów oraz
zaproszonych gości Wójt Jakub Bronowicki złożył ślubowanie słowami
„Obejmując Urząd Wójta Gminy Wisznia Mała uroczyście ślubuję, że
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dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla
dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Wisznia Mała. Tak mi
dopomóż Bóg.”
Wójt Gminy dziękując za zaufanie społeczne, jakim obdarzyli go
mieszkańcy powiedział, że będzie starał się realizować wytyczone cele
i powiększać możliwości finansowe gminy. Zwrócił uwagę na potrzebę
pozyskiwania nowych inwestorów i tym samym szybszy rozwój. Wizytówką
gminy jest także Urząd, który ma mieć możliwość obsługi mieszkańców przez
Internet. Powinni tu pracować ludzie zaangażowani w lokalne sprawy,
zauważający mieszkańca i jego problemy. Ma temu służyć także pozyskanie
certyfikatu ISO. Zaowocuje to innym obrazem gminy na zewnątrz. Wójt Jakub
Bronowicki złożył gratulacje z okazji wyboru nowym radnym i wyraził nadzieję
na dobrą współpracę.
Ad.4
Zmiana ustawy o finansach publicznych jest przyczyną do podjęcia
niniejszej uchwały. Wolne środki finansowe należy lokować w banku, który
przedstawi najkorzystniejszą ofertę. W ten sposób możemy pomnażać posiadane
wolne środki finansowe dozwolone ustawą i pozyskiwać odsetki od lokat
terminowych –powiedział wójt gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit odczytała projekt
uchwały w sprawie przeznaczenia wolnych środków finansowych na lokaty
bankowe. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymała nr VI/II/8/10.
Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu z obrad Rady Gminy.
Ad.5
Protokół Nr VI/I/10 z I sesji Rady Gminy Wisznia Mała przyjęto bez
uwag.
Ad. 6
Zapytań i interpelacji nie zgłoszono.
Ad.7
Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Ottenbreit powiedziała, że
porządek obrad został wyczerpany i o godzinie 10.25 zakończyła sesję słowami:
„zamykam II sesję Rady Gminy Wisznia Mała”.
Podpisała:

Protokołowała:
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