Jakub Goc z Łęk

Jak w prosty sposób się ośmieszyć? Oto wzór – Jakub
Goc.

Jakub Goc z Łęk. Radny Gminy Kęty. Przykład jak ośmieszyć się za każdym razem, gdy
podnosi się rękę podczas głosowania na sesjach.
To, że Jakub Goc jest radnym po raz pierwszy w swoim życiu nie zwalnia go z obowiązku
z tego, by zorientował się jak tę funkcję pełnić należycie. Bo bez tej wiedzy ośmiesza się
co rusz…

Przykładem tego jak stać się rzeczonym pośmiewiskiem jest zachowanie Jakuba Goca na sesji
budżetowej. Pan Goc zagłosował przeciwko budżetowi, w którym ponad milion złotych
przeznaczone jest na budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz z oświetleniem (!!!) w Łękach.
Pan Goc, stwierdził, że nie głosował przeciwko budowie ścieżki tylko przeciwko wszelkim
podwyżkom. Śmiech na sali i argumentacja niczym dziecka w przedszkolu! Pan Goc jest
radnym, więc powinien wiedzieć, że budżet głosuje się „w całości”, skoro jest przeciwny jego
uchwaleniu oznacza, że jest przeciwny zawartym w nim wydatkom, a więc automatycznie
przeciwny jest powstaniu ścieżki wraz z oświetleniem w sołectwie Łęki.
Warto zaznaczyć, że ten sam radny od jakiegoś czasu próbuje budować swoją pozycję
polityczną na nieszczęściu ludzkim i wypadku, w którym zginęła młoda mieszkanka Łęk. Podaje
ten przykład przy każdym apelu o zwiększenie bezpieczeństwa przy drodze wojewódzkiej.
Apeluje w interpelacjach o doświetlenie DW948, o oświetlenie przejść dla pieszych, a
jednocześnie nie popiera budżetu, który właśnie to zakłada. Albo my czegoś nie rozumiemy
albo mamy tu do czynienia z książkowym przykładem hipokryzji !!! Niech Pan się trochę nauczy
od dwóch starszych kolegów radnych zwłaszcza z Bulowic jak się w takich sytuacjach głosuje.

Poziom brukowca lub jak kto woli pudelka radny ten osiągnął przy pytaniu zadanym dokładnie
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4h 28m 36s – (…) Czy plotką ayy (bliżej nie określone słowo) czy prawdą jest istniejąca plotka,
że kandydatem na nowego prezesa Komaxu będzie były burmistrz Roman Olejarz? Nie
wiadomo czy się śmiać czy płakać.
Takie są niestety nowe standardy Klubu PiS w Kęckiej Radzie Miejskiej – na sesjach pogadać o
plotkach i ploteczkach jak za starych dobrych czasów przekupki na targu.
Jesteśmy przekonani, że ciąg dalszy nastąpi 
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