Protokół NR XXXVIII/10
sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 19 sierpnia 2010 roku w godzinach
1110 – 1325 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.
Obecni wg załączonych list obecności.
Przewodniczył radny Marian Grzegorski – Przewodniczący Rady Gminy Poświętne.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
5. Informacja o stanie przygotowania szkół do roku szkolnego 2010/2011.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za pierwsze
półrocze 2010 roku.
7. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Michała Franasa z prac w Komisji Oświaty,
Zdrowia i Spraw Socjalnych,
b/ w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i
szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
c/ w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
projektu pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej
w Dębie”,
d/ w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
projektu pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Poświętnem”,
e) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie
projektu pod nazwą „Wymiana pokrycia dachowego na budynku GOK w Poświętnem”,
f) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
w roku 2010,
g) w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
w roku 2010,
h) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2010.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 1. Przewodniczący Rady Gminy Marian Grzegorski otworzył XXXVIII sesję Rady
Gminy Poświętne i powitał radnych, zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych na sali
obrad.
Następnie na podstawie listy obecności radnych – obecnych w chwili otwarcia obrad było 13
radnych - stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na sekretarza sesji powołano radnego Edwarda Lipskiego.
Ad. pkt 2. Przewodniczący Marian Grzegorski odczytał proponowany porządek obrad sesji i
zapytał, czy są wnioski dotyczące zmiany lub uzupełnienia porządku obrad.
Wniosków nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zaproponowany porządek
obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.
Ad. pkt 3. Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie – w obecności 13 radnych.
Ad. pkt 4. Wójt Gminy – Mieczysław Stępień przedstawił sprawozdanie z działalności
w okresie między sesjami. Pytań nie zgłaszano. Informacja pisemna w załączeniu do
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protokołu.
Ad. pkt 5. Informację o stanie przygotowania szkół do roku szkolnego 2010/2011
przedstawili dyrektorzy szkół:
- Pani Elżbieta Grzegorska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Brudzewicach. Pytań nie
zgłoszono. Informacja pisemna w załączeniu do protokołu.
- Pani Marzena Ciechański - dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębie. Pytań nie było.
Informacja pisemna w załączeniu do protokołu.
- Pan Maciej Szufladowicz - dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem.
Po przedstawionej informacji, która stanowi załącznik do protokołu, w dyskusji głos zabrali:
- Radny Mieczysław Worach zapytał, na czym będzie polegała termoizolacja dachu w szkole
w Poświętnem.
O godzinie 1120 na obrady przybył radny Andrzej Pawlik. Liczba obecnych radnych
zwiększyła się do 14.
- Pan Maciej Szufladowicz udzielił wyjaśnień, że będzie położona papa termozgrzewalna na
sali gimnastycznej, która daje gwarancję termiczną i mechaniczną. Na pozostałych
budynkach, dydaktycznym i socjalnym, położono na stropodach wełnę mineralną i nową papę
termozgrzewalną na dach.
- Radny Mieczysław Worach zapytał, czy prace będą wykonywane na zewnątrz w ciągu roku.
- Dyrektor M. Szufladowicz potwierdził, że prace remontowe będą prowadzone poza
budynkiem, ale jeszcze we wrześniu nie będzie czynna szatnia i dzieci będą chodziły
w butach, w których przychodzą do szkoły.
- Radny M. Worach zapytał o opał, a konkretnie o węgiel, na który odbył się przetarg. Dodał,
że nowe ogrzewanie w szkole jest na ekogroszek.
- Dyrektor M. Szufladowicz wyjaśnił, że firma, która wygrała przetarg dostarcza opał
sukcesywnie i jeśli będzie taka potrzeba zamiast węgla dostarczy ekogroszek.
- Radny Andrzej Pawlik zwrócił się z pytaniem do wszystkich dyrektorów, czy przestrzegana
jest Karta Nauczyciela oraz inne przepisy wykonawcze jeśli chodzi o pięciodniowy tydzień
pracy nauczycieli. Stwierdził, że doszły go słuchy, iż w szkole w Poświętnem jest
czterodniowy tydzień pracy. Zapytał czy w tym przypadku chodzi o dobro dzieci, czy ustala
się plan dla nauczycieli.
- Pan Maciej Szufladowicz - dyrektor ZSS w Poświętnem potwierdził, że w szkole
w Poświętnem jest dla niektórych nauczycieli 4-dniowy tydzień pracy, z tego względu, że
plan należało tak dostosować aby dzieci krócej czekały na odwóz. Niektóre zajęcia np.
z WF-u są łączone, ale to nie jest problem. Dyrektor wyjaśnił, że nauczyciele języków obcych
czy języka Polskiego życzą sobie żeby łączyć godziny przedmiotu na dwie, gdyż przy
omawianiu lektur jest to korzystne.
- Radny A. Pawlik zapytał, co Kuratorium Oświaty na to, gdyż jest to ewidentne naruszenie
prawa.
- Radny Michał Franas stwierdził, że taka sytuacja w szkole w Poświętnem trwa od kilkunastu
lat i dlaczego akurat jest uwaga do dyrektora Szufladowicz, skoro to sytuacja została przez
niego zastana.
- Radny Mieczysław Worach zapytał, w jakim stopniu na dzień dzisiejszy są łączone klasy.
Stwierdził, że w ubiegłym roku dopłacaliśmy nauczycielom do minimalnej pensji, w związku
z tym wydaje mu się, że nauczyciele zamiast otrzymywać wyrównanie na koniec roku za nic,
powinni mieć więcej godzin, by wypracować to, co im się należy.
- Radny Andrzej Pawlik, odnosząc się do wypowiedzi radnego Franasa stwierdził, że jego
intencją nie był atak na dyrektora, ale skoro od dłuższego czasu mówi się na ten temat ,to
należałoby się tym zająć.
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- Dyrektora M. Szufladowicz stwierdził, że wszystko zależy od organizacji pracy szkoły i nie
widzi problemu żeby uczniowie byli poszkodowani. Ustalony plan nie jest ze szkodą dla
ucznia.
- Pani Elżbieta Grzegorska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Brudzewicach odpowiadając na
pytania radnego A. Pawlika i M. Woracha, stwierdziła, że w Szkole Podstawowej
w Brudzewicach nie ma 4-dniowego dnia pracy dla nauczycieli zatrudnionych na pełnym
etacie. Jeśli chodzi o łączenie zajęć to są to zajęcia z WF-u, muzyki i informatyki oraz koła
zainteresowań. Stwierdziła, że jeśli chodzi o zajęcia z WF-u, to muszą być łączone, gdyż
powinno być minimum 12 uczniów.
- Pani Marzena Ciechański - dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębie również odnosząc się do
pytań radnych stwierdziła, że w Dębie nie funkcjonuje 4-dniowy tydzień pracy dla osób na
pełnym etacie. Dodała, że Sanepid nie miał zastrzeżeń do planu zajęć.
- Radny Mieczysław Worach stwierdził, że jako członek komisji rewizyjnej ocenia sytuację
w szkole w Poświętnem niesmacznie i stwierdził, że może Pani prawnik się wypowie co do
tej kwestii.
- Pan Maciej Szufladowicz - dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem
stwierdził, że w jego szkole łączone są WF-y i języki obce, ale na tym samym poziomie
(grupy bardziej zaawansowane i mniej).
- Radny Mieczysław Worach stwierdził, że na początku roku chcieliśmy oszczędzać na
oświacie i robiliśmy cięcia, ale na koniec roku musieliśmy wyrównać nauczycielom płace,
gdyż za mało zarobili. Może należałoby rozdzielić zajęcia, żeby nauczyciele więcej zarabiali i
żebyśmy im mniej płacili na koniec roku.
- Wójt Mieczysław Stępień stwierdził, że żeby oszczędzać należałoby nie zatrudniać
nauczycieli z zewnątrz tylko zatrudnionych nauczycieli wysyłać na dodatkowe kierunki i dać
im więcej godzin.
- Przewodniczący Rady Gminy Marian Grzegorski zaproponował zajęcie się sprawą
czterodniowego dnia pracy na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświatowej i Rewizyjnej.
- Radny Władysław Bogusz - Przewodniczący Komisji Oświatowej zaproponował, żeby przy
pomocy Pani Sekretarz i kogoś z Kuratorium Oświaty zająć się tą sprawą na wspólnym
posiedzenie dwóch komisji.
- Radny Grzegorz Świąder zapytał dyrektora M. Szufladowicz, czy ktoś z kadry
nauczycielskiej w szkole w Poświętnem zamierza odejść na emeryturę.
- Dyrektor Szufladowicz odpowiedział, że nikt nie zamierza odejść a on nie ma możliwości
kogoś wysłać na siłę, gdyż brak jest podstawy prawnej.
Na tym zakończono dyskusję w tym punkcie.
Ad. pkt 6. Informację z wykonania budżetu gmina za I półrocze 2010 roku przedstawiła Pani
Jadwiga Kośka - skarbnik gminy.
O godzinie 1200 na obrady przybył radny Czesław Sobczyk. Liczba obecnych radnych
zwiększyła się do 15.
Po przedstawieniu informacji w dyskusji głos zabrali:
- Pan Kazimierz Bajerowski - sołtys wsi Dęba zapytał o ogólny koszt przebudowy świetlicy
w Dębie, gdyż Wójt w informacji mówił o zmniejszeniu wydatków na ten cel a Pani
Skarbnik podała wyższą kwotę.
- Pani Skarbnik wyjaśniła, że ona przedstawia stan na 30 czerwca 2010 r. gdzie była
zaplanowana kwota wyższa a po przetargu kwota na tą inwestycję została obniżona i to
będzie wprowadzone do budżetu uchwałą o zmianach w budżecie, ale już w drugim półroczu.
Innych pytań nie było. Informacja pisemna z wykonania budżetu za I półrocze w załączeniu
do protokołu.
O godzinie 1215 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę w obradach na 15 minut.
O godzinie 12 30 Przewodniczący wznowił obrady.
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Ad. pkt 7 a) Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Sekretarz o przedstawienie
projektu uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego Michała Franasa z prac w Komisji
Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Gminy Poświętne.
- Radny Andrzej Pawlik zwrócił się z pytaniem do radnego Michała Franasa, czy radny nie
przemyślał tematu i może zmienił zdanie a wówczas zbędna byłaby dyskusja nad projektem
uchwały.
- Radny Michał Franas odpowiedział, że nie zmienił zdania, gdyż decyzje które podejmuje są
przemyślane. Dodał, że jeśli coś powinno być podjęte to raczej ze strony Wójta lub
Przewodniczącego. Obsługa prawna powinna przygotować projekt drugiej uchwały
o uzupełnieniu składu Komisji, o co wnosiłem w moim piśmie do Przewodniczącego
rezygnując z pracy w Komisji Oświaty.
- Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że radny nie mówił nic na temat złej pracy
w komisji.
- Pani Anna Duraj - Sekretarz Gminy stwierdziła, że biuro prawne przygotowało kilka
projektów uchwał po otrzymaniu pisma radnego M. Franasa. Niesłuszne są oskarżenia
radnego, że biuro prawne nic w tym względzie nie zrobiło. Jednak po przeanalizowaniu
przepisów i uchwał jakie zostały podjęte w sprawie składów stałych komisji, do porządku
obrad wprowadzono projekt w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z prac w komisji.
Pani Sekretarz stwierdziła, że liczy na przeprosiny radnego i okazała radnych do wglądu
projekty przygotowanych uchwał, nad którymi pracowała.
- Radny M. Franas stwierdził, że nie zamierza nikogo przepraszać.
- Pani Anna Duraj odczytała treść uchwały Rady Gminy Poświętne z 2006 roku w sprawie
ustalenie liczby członków komisji oświatowej i składu imiennego. Stwierdziła, że tylko
komisji rewizyjna ma 5 osób określone w statucie a w innych komisjach to rada ustala liczbę i
w 2006 roku Rada ustaliła skład osobowy komisji oświatowej na 4 radnych. Dodała, że to
radny składa wniosek w jakiej komisji chce pracować a nie Wójt go wyznacza do komisji.
Jeśli będzie podjęta uchwała o przyjęciu rezygnacji to wówczas będziemy musieli zmienić
uchwałę z 2006 roku o składzie komisji. Wójt nie może przygotować decyzji o tym do jakiej
komisji ma być skierowany radny. Dodała, że w przygotowanym projekcie uchwały wkradł
się błąd i w nazwie Komisji zamiast „Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych”
powinno być „Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych”.
- Radny Mieczysław Worach stwierdził, że jako członek Komisji Rewizyjnej jest zaskoczony
tym, że sytuacja stała się nerwowa. Zabrakło przed sesją zwykłego dialogu i mniej byłoby
nieporozumień.
Po dyskusji Przewodniczacy Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
przyjęcia rezygnacji radnego Michała Franasa z prac w Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Spraw Socjalnych.
Za przyjęciem uchwały głosowała 4 radnych, przeciwnych było 7 radnych, 4 radnych
wstrzymało się od głosu. Uchwała nie została przyjęta.
Ad. pkt 7b) Projekt uchwały w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia
budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu przedstawiła Pani Jadwiga Kośka - Skarbnik Gminy.
W dyskusji głos zabrali:
- Radny Mieczysław Worach wyraził swoje zadowolenie, że powstała taka uchwała, gdyż do
tej pory odpowiedzialność była przerzucana. Odczytał treść § 1 ust. 1, w którym mówi się, że
do wyłącznej kompetencji wójta należy przygotowanie uchwały budżetowej.
Stwierdził, że klub radnych nigdy nie był przeciwny inwestycjom strategicznym.
- Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/192/10 w załączeniu do protokołu.
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Ad. pkt 7c) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa, przebudowa i remont
budynku świetlicy wiejskiej w Dębie” przedstawiła Pani Jadwiga Kośka - Skarbnik Gminy.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 4
radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXVIII/193/10 w załączeniu do protokołu.
Ad. pkt 7d) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
ścieków w Poświętnem” przedstawiła Pani Jadwiga Kośka - Skarbnik Gminy.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/194/10 w załączeniu do protokołu.
Ad. pkt 7e) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na
wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą „Wymiana pokrycia dachowego na budynku
GOK w Poświętnem” przedstawiła Pani Jadwiga Kośka - Skarbnik Gminy.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 3
radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXVIII/195/10 w załączeniu do protokołu.
Ad. pkt 7f) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego w roku 2010 przedstawiła Pani Jadwiga Kośka - Skarbnik Gminy.
- Radny Mieczysław Worach zapytał, czy coś pominął, gdyż w porządku obrad nic nie ma na
temat termomodernizacji.
- Pani Skarbnik wyjaśniła, że uchwała dotyczy pożyczki jednak dodatkowo udzieliła
informacji na jakie zadanie będzie przeznaczona pożyczka tj. na termomodernizację szkoły.
Innych pytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/196/10 w załączeniu do protokołu.
Ad. pkt 7g) Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetowego w roku 2010 przedstawiła Pani Jadwiga Kośka - Skarbnik Gminy.
- Wójt - Mieczysław Stępień w uzupełnieniu dodał, że na zadanie to (rozbudowa i
przebudowa oczyszczalni ścieków) jest możliwość otrzymania ok. 15% dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 4
radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała Nr XXXVIII/197/10 w załączeniu do protokołu.
Ad. pkt 7h) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2010
przedstawiła Pani Jadwiga Kośka - Skarbnik Gminy. Pani skarbnik wyjaśniła, że pod tą
uchwałę będzie wciągnięta decyzja na kwotę 4.243 zł, która to kwota została przyznana przez
Wojewodę na dożywianie. Dlatego Pani skarbnik wnosi o głosowanie nad uchwałą
uwzględniającą również otrzymaną kwotę.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
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W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/198/10 w załączeniu do protokołu.
Ad. pkt 8. Interpelacji nie zgłoszono.
Ad. pkt 9. Pani Anna Duraj - Sekretarz Gminy, odpowiadając na pytanie postawione na
ostatniej sesji dotyczące wykorzystania urlopu przez Wójta wyjaśniła, że Wójt wykorzystał
w bieżącym roku 15 dni urlopu, z czego 9 dni to urlop za 2010 r. Do wykorzystania pozostało
mu 17 dni urlopu.
- Radny Mieczysław Worach zapytał, czy Pani Skarbnik jest osobą kompetentną do
podejmowania czynności wobec Wójta.
- Pani A. Duraj wyjaśniła, że Pani Skarbnik została upoważniona do podpisywania delegacji
lub karty urlopowej dla Wójta, oczywiście poza sekretarzem. Pani Skarbnik jest upoważniona
na podstawie zarządzenia a sekretarz z mocy ustawy.
- Pan Mieczysław Stępień - Wójt Gminy zwrócił się z zaproszeniem do wszystkich obecnych
na sesji oraz za pośrednictwem sołtysów również do mieszkańców gminy, na uroczystości
otwarcia Gminnego Ośrodka Sportowo-rekreacyjnego w Studziannie, któreodbędą się w dniu
22 sierpnia 2010 r. i połączone będą z nadaniem imienia tegoż obiektu. Wójt przedstawił
proponowany porządek uroczystości i zachęcił do przybycia.
Następnie Wójt przekazał również zaproszenie w imieniu Starosty i Burmistrza Drzewicy na
dożynki powiatowe, które odbędą się w dniu 29 sierpnia w Drzewicy.
Ponadto Wójt poinformował, że w dniach od 29 sierpnia do 04 września w miejscowości
Poświętne nagrywany będzie film „Bitwa Warszawska” i z tego powodu będzie zamknięta ul.
Jaśminowa. Dojazd do cmentarza odbywał się będzie ul. Majora Hubala i Spacerową.
Wójt zaapelował do sołtysów o inicjatywę w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego.
- Przewodniczący Rady Gminy przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych na
koniec kadencji w terminie do 11 września 2010 r. za okres od 1 stycznia do 11 września br.
Ad. pkt 10. Przewodniczący obrad o godzinie 1325 zamknął XXXVIII sesje Rady Gminy
Poświętne.
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