Protokół Nr 8/10
z XXXIX sesji Rady Gminy Poświętne , która odbyła się w dniu 10 listopada 2010 r.
w godz. 13.15 -17.00
Radni obecni wg załączonej listy obecności – 15 obecnych w chwili otwarcia.
W posiedzeniu uczestniczyli – lista gości w załączeniu do protokołu. Ponadto Wójt
Gminy, Sekretarz Urzędu Gminy i Skarbnik Gminy.
Ad. 1. Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Gminy radny Marian Grzegorski
powitał zebranych i przedstawił poniższy porządek obrad.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2009/2010
7. Informacja Wójta Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych
Sekretarza, Skarbnika Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
Gminy Poświętne.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych oświadczeń
majątkowych radnych.
9. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2011,
b/ w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
c/ w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
d/ w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/157/01 Rady Gminy Poświętne z dnia 28
kwietnia 2001 roku w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego pod nazwą
Zakład Usług Komunalnych w Poświętnem zmienionej uchwałą Nr VI/28/07 z dnia
30 marca 2007 roku
e/ w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2010 roku.
10. Informacja Wójta Gminy z realizacji inwestycji w okresie V kadencji.
11. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z działalności
Komisji.
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej i
Rolnictwa z działalności Komisji.
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Spraw Socjalnych z działalności Komisji.
14. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności Rady w okresie V
kadencji.
15. Interpelacje radnych.
16. Zapytania i wolne wnioski.
17.Uroczyste zamknięcie obrad XXXIX Sesji V kadencji Rady Gminy Poświętne.
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Na podstawie listy obecności stwierdził quorum władne do podejmowania
prawomocnych uchwał. Na Sekretarza posiedzenia wybrano radnego Edwarda
Lipskiego.
Ad. 2. Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – uwag nie było.
Ad. 3. Uwag nie było – przyjęto jednogłośnie.
Ad. 4. Informacje przedstawił Wójt Gminy – pisemna informacja w załączeniu do
protokołu. Pytań nie było.
Ad. 5. Informacje przedstawił pan Wojciech Dworak- Komendant Komisariatu Policji
w Drzewicy. Pisemna informacja w załączeniu do protokołu.
Na zakończenie pan Dworak złożył życzenia dla ustępujących radnych.
- Radny Andrzej Pawlik – zapytał o przestępstwa w rodzinie i ile ich jest w gminie.
Jaka jest wykrywalność.
- Komendant Policji - informacja z ubiegłego roku to 3. Ogólnie około 80%
wykrywalności. Nie prowadzimy analiz porównawczych. Wykrywalność kształtuje
się następująco: włamania -20%, zniszczenia mienia – 85%, przestępstwa
przeciwko życiu i zdrowiu – 100%, kradzież mienia -50%, kradzieże – 35%,
pozostałe – 100% rozboje (1 w tym roku). Poważnych przestępstw nie było.
- Radny Pawlik - widać, że średnio jest to dość dobra wykrywalność.
- Komendant Policji – systematycznie spada liczba przestępstw.
Ad. 6. Informację przedstawiła pani Anna Duraj- Sekretarz Gminy – pisemna
informacja w załączeniu do protokołu. Dodała, że pomimo szerokich poszukiwań, nie
udało się znaleźć danych, o które prosili radni podczas posiedzenia komisji stałych.
- Radny A. Pawlik – oznajmił, że nie sposób przejść obojętnie obok tego
sprawozdania. Omówił sprawozdanie, dodając, że przez 4 lata niewiele zrobiono w
oświacie. Z tematem oświaty nie poradziliśmy sobie. Jest to „pięta achillesowa”.
Widzę nieciekawą przyszłość dla nowej rady. Budżet to nie tylko szkoły, ludzie
oczekują większej ilości usług, dróg, bezpieczeństwa i innych. Mam wrażenie, że
najważniejsze są szkoły, ale godzien robotnik zapłaty. Na zakończenie odniósł się
do sytuacji w poszczególnych szkołach. Dlaczego dzieci z Poświętnego i
Brudzewic są na gorszym poziomie. Pieniądze dla szkół są takie same,
zmniejszono inwestycje i inne zadania, aby funkcjonowały szkoły. Pochwalił
szkołę w Dębie, a pozostali niech wyciągną wnioski.
- pani Ciechańska dyrektor szkoły w Dębie – jestem zaskoczona pochwałami, ale
wyniki sprawdzianów są zawsze wysokie, nie było nigdy niskich, mimo to nie
osiągnęliśmy najwyższego. Bardzo ważna jest analiza sprawdzianu z czego
wynikają wnioski, które realizujemy w praktyce. Angażujemy wszystkich
nauczycieli i rodziców. Przeznaczamy godziny dyrektorskie i karciane na
uzupełnienia. W ubiegłym roku lepsze były Brudzewice. Uwarunkowania
rocznikowe są bardzo ważne, wyniki się pokrywają. Obecny rocznik jest trudny i
może zaniżyć wyniki.
- pani Grzegorska dyrektor szkoły w Brudzewicach - podzielam poprzednią opinię,
nie jest to działalność szkoły, ale intelekt ucznia, wyników takich się
spodziewaliśmy, bo mieliśmy słabych uczniów. Wśród 11 uczniów było 6 z
zaświadczeniami z poradni, z czego 3 to dyslektycy. Omówiła kwestie nauczania i
pracy z dziećmi trudnymi. Dodała, że 29 punktów to najlepszy wynik w tej grupie,
mała liczebność uczniów też rzutuje na wyniki. Nie zawsze były takie wyniki.
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Zapoznała zebranych z wynikami z poprzednich lat. Dwukrotnie mieliśmy
najlepszy wynik osiągnięty przez 1 ucznia.
- pan Szufladowicz dyrektor zespołu szkół w Poświętnem – stwierdził, że są to
niemierzalne powody. Wynika to z uczniów. U nas na 23 uczniów, 8 ma opinię z
poradni. Uczniowie ci na egzaminach piszą ten sam test co uczniowie zdolni.
Zapewniam dla uczniów słabych zajęcia wyrównawcze.
- Pani E. Grzegorska – nie mamy dużo godzin pozalekcyjnych. Sami nauczyciele
zostawali na zajęcia bez zapłaty. Notowaliśmy to wszystko.
- Radny Bolesław Kacprzak – zapytał o opinie poradni w praktyce, kto zachęca do
uzyskania tych opinii, a po drugie może dzieci z Dęby odchodzą do innych
gimnazjów z tego powodu. Materiał trudny do obróbki jest chyba lepszy.
Podjęto dyskusję związaną z sytuacją oświatową w szkołach z terenu gminy.
Omawiano wyniki egzaminów, opinie poradni jak również sam problem nauczania.
- Wójt Gminy- odnośnie dzieci z Buczku, rozmawiałem z rodzicami i jest to
sprawa rodziców, którzy dowożą dzieci do Opoczna bo tam pracują.
- Radny M. Worach pogratulował nauczycielom z Dęby wyników. Zapytał o
uczniów z orzeczeniami oraz ilu jest nauczycieli dyplomowanych.
- Pani Ciechańska dyrektor szkoły w Dębie – 3 stażystów i 3 dyplomowanych
- Pani Grzegorska dyrektor szkoły w Brudzewicach – 5 dyplomowanych, 1
mianowany, 1 kontraktowy, 1 stażysta
- Radny Worach – nie pamiętam takich danych wymienionych w informacji.
Dalsza dyskusja o kwestiach oświatowych.
- Radny Worach – spośród 26 nauczycieli dyplomowanych pozostali są w
Poświętnem, czyli 28 dyplomowanych.
Ad. 7. Informacji udzielił Wójt Gminy – w załączeniu do protokołu
Pytań i uwag nie było.
Ad. 8. Informacja przedstawił Przewodniczący rady Gminy, pisemna informacja w
załączeniu do protokołu. Uwag nie było.
Ad. 9. Podjęcie uchwał:
a) Wniosek wraz z projektem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze
gminy Poświętne w roku 2011 przedstawił Czesław Sobczyk Przewodniczący
Komisji Budżetowo Gospodarczej i Rolnictwa. Ustalono obniżenie ceny żyta
do 30 zł. czyli kwoty z ubiegłego roku.
Za przyjęciem uchwały glosowało 15 radnych – jednogłośnie.
b) projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości przedstawił
radny Sobczyk Przewodniczący Komisji Budżetowo Gospodarczej i Rolnictwa,
który jednocześnie umotywował wielkość stawek.
Za przyjęciem głosowało 15 radnych – jednogłośnie.
c) Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych przedstawił radny Sobczyk stwierdzając, że stawki pozostają na
poziomie z ubiegłego roku. Uchwała nie musi być podejmowana

3

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/157/01 Rady Gminy Poświętne z
dnia 28 kwietnia 2001 roku w sprawie utworzenia gminnego zakładu budżetowego
pod nazwą Zakład Usług Komunalnych w Poświętnem zmienionej uchwałą Nr
VI/28/07 z dnia 30 marca 2007 roku wraz z motywacją przedstawił Wójt Gminy.
Za przyjęciem 14 radnych – jednogłośnie ( radny Franas opuścił wcześniej
posiedzenie )
d) Projekt budżetu oraz opinię RIO w sprawie budżetu przedstawiła pani Jadwiga
Kośka Skarbnik Gminy.
- radny Worach – za wywóz śmieci zwiększenie – dlaczego.
- Pani Skarbnik – wykorzystano zaplanowane środki.
- Wójt Gminy – doszło więcej kontenerów, również związanych z remontami i
sprzątaniem dróg.
Za przyjęciem głosowało 14 radnych – jednogłośnie ( 14 radnych obecnych w chwili
głosowania )
O godzinie 15.30 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 minutową przerwę.
Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady oznajmił, że K-t Komisariatu musi
opuścić posiedzenie w związku z czym przekazał podziękowania za współpracę oraz
złożył list gratulacyjny. Pan Dworak Komendant Komisariatu złożył podziękowania i
życzenia dla radnych i Wójta.
Ad. 10. Informację przedstawił Wójt Gminy – w załączeniu do akt. Uwag nie było
Ad. 11. Sprawozdanie przedstawił radny A. Pawlik – Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej – pisemna informacja w załączeniu. Uwag nie było.
Ad. 12. Sprawozdanie przedstawił radny Czesław Sobczyk – Przewodniczący Komisji
Budżetowo Gospodarczej i Rolnictwa – pisemna informacja w załączeniu. Uwag nie
było.
Ad. 13. Sprawozdanie przedstawił Władysław Bogusz- Przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych – pisemna informacja w załączeniu.
Uwag nie było.
- Radny Pawlik – stwierdził, że Przewodniczący Komisji Oświatowej rzeczowo
podszedł do sprawy i podziękował za złożenie obszernej informacji.
Ad. 14. Informację przedstawił Przewodniczący Rady Gminy – radny Marian
Grzegorski – w załączeniu do protokołu. Uwag nie było.
Ad. 15. Interpelację złożył radny Worach .
- Wójt Gminy – do kogo jest ta interpelacja.
- pani Grzegorska dyrektor szkoły w Brudzewicach – w czyim imieniu i czy
rodzice komentowali tę interpelację. Rodzice nie zgłaszali takich problemów
ani zarzutów do mnie.
- Radny Wielgus – było to konsultowane z rodzicami.
- Pan Szufladowicz dyrektor ZSS w Poświętnem – czy stopień zawodowy ma
wpływ na wyniki nauczania, proszę przyjść na radę pedagogiczną i to
powiedzieć.
- Sekretarz Urzędu Gminy – proszę o udzielenie czasu na przygotowanie
odpowiedzi. Przytoczyła fraszkę dotyczącą nauczycieli.
Ad. 16. – nie było
- Wójt Gminy - poinformował o pozyskanych środkach na inwestycje
pochodzących z programów unijnych i na co zostały zużyte.
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sołtys wsi Dęba pan Bajerowski zapytał ile razy obecni radni chodzili po
miejscowości i zapoznawali się z problemami mieszkańców, czy widzieli błoto
na drogach dojazdowych do pól.
Następnie odbyło się wręczenie upominków podziękowań oraz życzeń.
O godzinie 1730 Przewodniczący Rady Gminy Marian Grzegorski zamknął
posiedzenie XXXIX Sesji Rady Gminy.
-

Protokołował
Bolesław Kośka

Przewodniczący Rady Gminy
Marian Grzegorski
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