PROTOKÓŁ Nr 1/2004
wspólnego posiedzenia członków Komisji Budżetowo-Gospodarczej
i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury,Zdrowia i Spraw
Socjalnych odbytego w dniu 19 lutego 2004 r. w godz.900 – 1625
w siedzibie USC Poświętne.
Obecni wg załączonych list obecności.
W posiedzeniu uczestniczyli: radny Andrzej Małachowski – Przewodniczący
Rady Gminy, mgr inż Mieczysław Stępień – Wójt Gminy, Pani Jadwiga
Wójcicka – Skarbnik Gminy.
Przewodniczył radny Marian Grzegorski – Przewodniczący Komisji BudżetowoGospodarczej i Rolnictwa.
Porządek obrad:
1. Ustalenie planów pracy komisji na 2004 rok.
2. Analiza budżetu gminy na 2004 rok.
3. Omówienie zagadnień pod obrady sesji.
4. Sprawy różne.
Ad. pkt.1. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2004 rok. Członkowie Komisji nie
wnosili poprawek.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2004 rok, do którego członkowie nie
mieli uwag. Plany pracy komisji zostaną zatwierdzone na najbliższej sesji Rady
Gminy.
Ad. pkt.2. Przewodniczący obrad poprosił, by najpierw omówić budżet oświaty.
Na posiedzenie poproszono dyrektora ZEAS-u Pana Mariana Pisarskiego, by
przedstawił budżet oświaty na 2004 r.
Pan Marian Pisarski – dyrektor ZEAS przedstawił budżet oświaty w rozbiciu na
poszczególne szkoły. Poinformował, że został przygotowany budżet w dwóch
wersjach: normalny i oszczędnościowy, który zakłada rezygnację pracowników
szkół z części funduszu socjalnego na rzecz remontów w szkołach.
Wójt wyjaśnił, że nauczyciele ze szkoły w Brudzewicach i Poświętnem wyrazili
zgodę na rezygnację ale z Dęby nie ma jeszcze odpowiedzi w tej sprawie.
Radny Zdzisław Serafin zapytał Wójta, czy pracownicy Urzędu Gminy też będą
rezygnować z części funduszu socjalnego.
Wójt wyjaśnił, że pracownicy Urzędu Gminy też będą mieli zmniejszony fundusz
socjalny, który będzie przeznaczony na remont ogrzewania.
W dalszej części radni podjęli dyskusję na temat sposobu ustalania budżetu
w szkołach i różnicach wynikających w wydatkach między rokiem ubiegłym
a obecnym.
Radny Bolesław Kacprzak zapytał o dowóz dzieci, czy nie można go
zorganizować taniej, wykorzystując nauczycieli do opieki na dziećmi w ramach
dyżurów. Stwierdził, że dużo mówiło się o reorganizacji szkół a nic się w tym
temacie nie robi.
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Radny Z. Serafin stwierdził, że być może dobrze się stało, że temat reorganizacji
szkół został odłożony. Przy obecnej sytuacji należy rozważyć, czy nie zostawić
wszystkich szkół ale zorganizować szkoły społeczne.
Radni podjęli burzliwą dyskusję na temat szkół.
Radny Jerzy Tulin stwierdził, że głównym celem powinna być dbałość o ucznia.
Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji szkół, to Wójt
powinien przygotować temat i materiały a Rada Gminy może podjąć decyzję
w głosowaniu.
Radny Z.Serafin stwierdził, że burzliwa dyskusja na temat oświaty świadczy
o tym , że ten temat trzeba rozwiązać i wypracować odpowiednie wnioski.
Wójt poinformował, że w szkole w Poświętnem może odejść 7 osób na
emerytury.
Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Małachowski stwierdził, że nauczyciele
są zdezorientowani i nie wiedzą jakie otrzymają emerytury, dlatego chcieliby
uzyskać informację, jakie będzie ich świadczenie i kto ma składać dokumenty do
ZUS-u.
Dyrektor ZEAS-u wyjaśnił, że dokumenty do ZUS-u powinien złożyć dyrektor
szkoły.
Radny M. Grzegorski stwierdził, że Wójt powinien opracować program działania
w sprawie reorganizacji szkół.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że elektorat składa się nie tylko
z rodziców dzieci uczęszczających do szkoły ale również z innych ludzi, którzy
nie są zainteresowani szkołami a inwestycjami w gminie.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa stwierdził, że nie
ma większych zastrzeżeń do projektu budżetu szkoły. Jest wiele oszczędności i
jeszcze będzie można zaoszczędzić na opale, gdy się wymieni okna.
Wnioski członków Komisji:
– zastanowić się nad dalszą działalnością szkół,
– przeprowadzić rozmowy z nauczycielami, którzy mogą odejść na emerytury
i udzielić im fachowej pomocy w wyliczeniu emerytury /ZEAS/.
Do przeprowadzenia rozmów z nauczycielami zobowiązuje się Wójta,
Przewodniczącego Komisji Oświatowej, Dyrektora ZEAS-u.
Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa – radny Marian
Grzegorski poruszył sprawę zastępstwa Pani Chechelskiej – lekarza w ośrodku
zdrowia. Stwierdził, że w momencie gdy przebywa ona na urlopie, ludzie
z naszej gminy muszą jeździć do Kraśnicy, gdyż żaden lekarz tu nie przyjeżdża
na zastępstwo. Jest to szczególne utrudnienie dla ludzi starszych i tych, co nie
mają własnego środka lokomocji.
W odpowiedzi Wójt wyjaśnił, że na następną sesję Rady Gminy zostanie
zaproszony Dyrektor Olczyk ze Szpitala w Opocznie, któremu te sprawy zostaną
przedstawione.
Członkowie Komisji poparli ten wniosek.

3
Przewodniczący obrad – radny M. Grzegorski poprosił Panią Skarbnik
o przedstawienie budżetu gminy na 2004 r.
Radny Zdzisław Serafin – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Spraw Socjalnych, zapytał skąd się wzięła nadwyżka budżetowa w 2003 r.
Pani Jadwiga Wójcicka – Skarbnik Gminy wyjaśniła, że pewne dochody
wpłynęły do gminy a nie były planowane np. zaległości podatkowe od PKP,
dochody z opłaty skarbowej z zaświadczeń wydawanych rolnikom do mleczarni,
wpływy ze sprzedaży działek budowlanych .
Radny Serafin po uzyskaniu odpowiedzi zapytał, czy dobrze był zaplanowany
budżet na 2003 rok.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że pewnych wydatków i dochodów nie da się
przewidzieć.
Następnie przedstawiła informację o dochodach gminy i co na ogólną kwotę
dochodów się składa.
Pani Skarbnik poinformowała o zadaniach, które w tym roku stają się zadaniami
własnymi gminy.
Radny B. Kacprzak zapytał, czy temat dochodów z działek rekreacyjnych został
podjęty. Czy wysłano deklaracje do osób posiadających domy na działkach
rekreacyjnych, które do tej pory nie zgłosiły domu do opodatkowania?
Radny Andrzej Kowalik złożył wniosek o założenie oświetlenia ulicznego
w Brudzewicach od krzyżówek do kaplicy. Zaproponował, by środki na ten cel
znaleźć w straży.
Wójt wyjaśnił, że należałoby się zastanowić, po której stronie będzie szedł
chodnik, by tam zainstalować lampy.
Pani Skarbnik poinformowała radnych o zmianach w budżecie wypracowanych
przez Komisję Rewizyjną.
Radny Z. Serafin odnosząc się do działu „wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę”
zapytał czy można jeszcze coś robić z wodą z wodociągu w Dębie, by nie była
tak zażelaziona.
Wójt wyjaśnił, że w chwili obecnej jedynym rozwiązaniem jest zakup generatora,
by nie było przerw w dopływie prądu i pompy cały czas pracowały.
Radni podjęli dyskusję na temat wody w Dębie i ogólnych kosztów wody
z wodociągu.
W dalszej części Wójt poruszył temat dróg i poprosił radnych o wytypowanie
trzech odcinków dróg do remontu w ramach środków z rekultywacji.
Poinformował o odcinkach dróg zaproponowanych przez Komisję Rewizyjną.
Radny B. Kacprzak zapytał Wójta, czy coś zostało ustalone z Wójtem Gminy
Rzeczyca w sprawie remontu drogi z Rzeczycy do granic gminy Poświętne
w Mysiakowcu, z której to drogi korzystają nie tylko mieszkańcy Mysiakowca.
Wójt zaproponował by delegacja mieszkańców z Mysiakowca udała się do
Gminy Rzeczyca i porozmawiała z Wójtem z Rzeczycy.
Po dyskusji na temat dróg do remontu radni z Komisji Budżetowo-Gospodarczej
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i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
wytypowali następujące odcinki dróg do remontu w 2004 roku:
1/ Droga z Wólki Kuligowskiej do Mysiakowca i do Kępy,
2/ Droga do Małoszyc /za Olszynę/,
3/ Droga przez wieś Anielin.
Ponadto radni zaopiniowali pozytywnie dodatkowo wyremontowanie ulicy
Cichej w Poświętnem i drogi do stacji PKP w Dęborzeczce.
Wójt poprosił radnych o opinię w sprawie uregulowania stanu prawnego działki
straży w Brudzewicach. Budynek wiejski stoi w niewielkiej części na gruntach
osób prywatnych. Właściciele tych gruntów wyrazili zgodę na rozgraniczenie i
odpisanie dla straży powierzchni zajętej pod budynkiem.
Radni wydali opinię, by wyprostować stan prawny działki OSP i zakończyć
sprawę rozgraniczeniem.
Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z wnioskami w ubiegłym roku
o podwyższenie wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Gminy,
zaplanowała 50 zł podwyżki.
Radni wydali opinię negatywną na ten temat.
Skarbnik Gminy poinformowała, że członkowie Komisji Rewizyjnej zwiększyli
o 400 zł kwotę na delegacje dla radnych.
Radni wydali opinię by kwota na delegacje została powiększona z proponowanej
600 zł na 1200 i by w tym dziale były też szkolenia radnych.
Radni zaproponowali by 400 zł zdjąć z pozycji dotyczącej wywozu nieczystości
i pozostawić kwotę 600 zł, a 400 zł przenieść na pozycję dotyczącą szkoleń
radnych.
Radny B. Kacprzak zasugerował, by Wójt rozmawiał z właścicielami firm, by
podatek wpłacali bezpośrednio na konto Urzędu Gminy lub do kasy. W ten
sposób zostanie pomniejszona prowizja dla sołtysów i będą oszczędności w
budżecie gminy.
W dalszej części Pani Skarbnik podjęła temat dodatków mieszkaniowych, które
w tym roku całkowicie będą pokrywane z budżetu gminy.
Pani mgr Anna Duraj – Sekretarz Gminy odnosząc się do tego tematu
poinformowała, że na najbliższą sesję Rady Gminy przygotowała projekt
uchwały w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego dla obliczania
dodatku mieszkaniowego. Uzasadniła potrzebę podjęcia takiej uchwały, ze
względu na oszczędności.
Radny Jerzy Tulin zaproponował by z kwoty 20 tys. przeznaczonej na dodatki,
5 tys. przeznaczyć na dożywianie dzieci.
Radny E. Lipski zapytał Wójta o oświetlenie uliczne.
Wójt wyjaśnił, że Komisja Rewizyjna zaproponowała poprawkę do wydatków na
oświetlenie uliczne, polegającą na pomniejszeniu kwoty na ten cel o 5 tys. zł
z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego na ulicy Szkolnej, w terenach
zabudowanych.
Radni M.Grzegorski i E. Lipski wyrazili w tej sprawie negatywną opinię.
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Radny M. Grzegorski postawił wniosek, by w pierwszej kolejności zrobić
oświetlenie w Brudzewicach, od krzyżówek do kapilicy, gdyż tam bardzo często
dochodzi do wypadków.
Radny E. Lipski złożył wniosek by w Stefanowie oświetlić zakręt, gdyż dochodzi
często do wypadków, był również wypadek śmiertelny.
Pani Skarbnik poinformowała, że w projekcie budżetu radni z Komisji
Rewizyjnej nanieśli poprawki, uwzględniające dotacje dla świetlic wiejskich
w Studziannie, Buczku i Porębach.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu wydali opinię negatywną.
Radny Z.Serafin wnioskował o wygospodarowanie w budżecie gminy kwoty
około 3 tys. zł na budowę boiska w Dębie i na wykup terenu. Jeśli by ta
inwestycja nie wyszła, to kwotę tą można by przeznaczyć na zakup stołów
tenisowych do świetlicy wiejskiej w Dębie.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że po wejściu Polski do Unii
Europejskiej będzie funkcjonował program LIDER, który będzie dawał pieniądze
dla ubogich gmin m.in. na boiska szkolne, ścieżki rowerowe itp.
Wójt wspomniał, że gdyby wygospodarowały się jakieś oszczędności, to
należałoby zrobić termoizolację budynku GOK i ogrzewanie olejowe. Budynek
ten jest nieocieplony i ogrzewany elektrycznie, dlatego są bardzo duże wydatki
na energię elektryczną.
Wójt poinformował, że należy również myśleć o termoizolacji szkół.
Ad. pkt.3. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych odczytał proponowany porządek obrad sesji.
Pani Elżbieta Sobczyk insp. d/s obsługi rady odczytała treść uchwały w sprawie
dodatku specjalnego dla Wójta Gminy.
Radny B. Kacprzak zapytał, czy Wójt widzi potrzebę wzrostu wynagrodzenia.
Wójt wyjaśnił, że jest to dodatek przewidziany ustawowo, który należy się
Wójtowi od dnia objęcia stanowiska, ale projekt uchwały jest przygotowany
z mocą obowiązującą od 1 marca 2004 r.
Więcej uwag do porządku obrad sesji nie było.
Ad. pkt.4. W sprawach różnych nie było dyskusji.
Protokół sporządziła:
Elżbieta Sobczyk

Przewodniczący Komisji
Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
Marian Grzegorski
Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Zdzisław Serafin

