Protokół
z II Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 13 grudnia 2010 r.
w godzinach 1215-1340 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Ad.1. Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Kwaśniak Stefan Przewodniczący Rady. Na
podstawie listy obecności-w załączeniu do protokołu stwierdził kworum władne do
podejmowania prawomocnych uchwał ( 14 radnych obecnych w chwili otwarcia posiedzenia).
Następnie powitał zebranych radnych, Wójta, sołtysów, kierowników jednostek oraz
zaproszonych gości.
Ad. 2. Przedstawiony porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (14 radnych ).
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Ślubowanie Wójta Gminy.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych:
- Rewizyjnej,
- Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa,
- Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
b) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
c) w sprawie ustalenie liczby członków oraz składu osobowego komisji:
- Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa,
- Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
d) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Poświętne.
6. Interpelacje radnych.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.
Ad. 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie (14 radnych ).
Ad. 4. Przewodniczący Rady poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego byłego
przewodniczącego Rady Gminy Poświętne pana Stanisława Kacprzaka.
- Pani Teresa Krawczyk Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej po odczytaniu
wręczyła Wójtowi Gminy panu Mieczysławowi Stępniowi zaświadczenie o wyborze.
Pan Mieczysław Stępień Wójt Gminy Poświętne złożył ślubowanie poniższej treści wobec
Rady Gminy Poświętne.
Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców gminy. „Tak mi dopomóż Bóg”.
Podziękował następnie za wybór i złożone zaufanie. Dodał, że będzie pracował na rzecz
dobra gminy. Poprosił o Radę oraz kierowników jednostek o współpracę, dodając, że budżet
jest skromny oparty głównie o subwencje. Ubywanie mieszkańców oraz mała ilość dzieci
przekłada się na wielkość subwencji. Dopłacamy coraz więcej do oświaty, co zmusza nas do
ograniczania inwestycji. Będą wybierane szczególnie potrzebne. Liczę na współpracę z Radą,
wykorzystamy szansę na środki unijne korzystając z kredytów, pożyczek jak i różnych
dotacji.
- Przewodniczący Rady odczytał stosowną uchwałę stwierdzającą złożenie ślubowania przez
Wójta.
Ad. 5. Podjęcie uchwał:
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a) radny Świąder Grzegorz zgłosił kandydaturę radnego Pawlika na przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej
- radny Pawlik wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatów nie zgłoszono.
Za wyborem radnego Pawlika na przewodniczącego komisji rewizyjnej głosowało 13
radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.(14 radnych brało udział w głosowaniu).
- radny Małachowski zgłosił kandydaturę radnego Grzegorskiego na przewodniczącego
Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa. Dodał, że będąc Przewodniczącym Rady
dobrze współpracowało mu się z radnym Grzegorskim, kiedy był przewodniczącym komisji
budżetowej.
- radny Grzegorski wyraził zgodę na kandydowanie.
Za wyborem radnego Grzegorskiego na przewodniczącego komisji Budżetowo-Gospodarczej
i Rolnictwa głosowało 14 radnych (14 radnych brało udział w głosowaniu).
Radny Grzegorski podziękował za wybór i zaufanie.
Radny Pawlik również podziękował za wybór i zaufanie, dodał, że jest już trzeci raz
przewodniczącym komisji rewizyjnej, oświadczył, że niezawiedzie złożonego zaufania,
będzie bezstronny, uczciwie oceniając to, co się dzieje.
radny Bogusz zgłosił kandydaturę radnego Małachowskiego na przewodniczącego komisji
Oświaty, kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
-radny Małachowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Za wyborem radnego Małachowskiego na Przewodniczącego komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Socjalnych głosowało 14 radnych(14 brało udział w głosowaniu).
-radny Małachowski podziękował za wybór, dodał, że będzie pro raz pierwszy prowadził
komisję, w porównaniu do przewodniczących komisji rewizyjnej czy budżetowej.
-radny Bogusz dodał, że przez dwie kadencje borykał się z oświatą, zgłaszając kandydaturę
radnego Małachowskiego chciał, aby sprawy oświaty prowadził nauczyciel a nie leśnik,
zadeklarował pomoc.
Na posiedzenie przybył radny Franas.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę do godziny 1250.
Ad 5 b. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Pawlik zaproponował następujące
kandydatury do składu osobowego komisji:
-radny Worach Mieczysław,
-radny Krzysztof Wielgus,
-radny Grzegorz Świąder,
-radny Kacprzak Marian, radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie
zgłoszono.
- Za kandydaturą radnego Woracha głosowało 14 radnych, wstrzymał się 1(15 radnych brało
udział w głosowaniu).
- Za kandydaturą radnego Wielgusa głosowało 14 radnych, wstrzymał się 1(15 radnych brało
udział w głosowaniu).
- Za kandydaturą radnego Świądra głosowało 14 radnych, wstrzymał się 1(15 radnych brało
udział w głosowaniu).
- Za kandydaturą radnego Kacprzaka głosowało 14 radnych, wstrzymał się 1(15 radnych brało
udział w głosowaniu).
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Rewizyjnej.
Ad. 5 c. Radny Grzegorski Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
stwierdził, że komisja będzie pracowała w składzie 5 osobowym, zgłosił następujących
radnych do komisji.
- radny Kacprzak Bolesław,
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-radny Świąder Jan,
-radny Ajdamiak,
-radny Goska, radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
-pani Duraj Sekretarz Gminy stwierdziła, że skład ilościowy Komisji Rewizyjnej jest ustalony
w statucie, rozumiem, że skład komisji budżetowej wynosi 5 osób a w składzie komisji
oświatowej będzie czterech radnych.
- radny Małachowski dodał, że w komisji oświatowej będzie 4 radnych.
- Za kandydaturą radnego Bolesława Kacprzaka głosowało 14 radnych, wstrzymał się 1(15
radnych brało udział w głosowaniu).
- Za kandydaturą radnego Jana Świądra głosowało 14 radnych, wstrzymał się 1(15 radnych
brało udział w głosowaniu).
- Za kandydaturą radnego Ajdamiaka głosowało 14 radnych, wstrzymał się 1(15 radnych
brało udział w głosowaniu).
- Za kandydaturą radnego Goski głosowało 14 radnych, wstrzymał się 1(15 radnych brało
udział w głosowaniu).
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie ustalenie liczby członków oraz składu
osobowego komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa.
-radny Małachowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
zaproponował do składu osobowego komisji:
-radnego Bogusza,
-radnego Franasa,
radnego Moskwę, radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
- Za kandydaturą radnego Bogusza głosowało 14 radnych, wstrzymał się 1(15 radnych brało
udział w głosowaniu).
- Za kandydaturą radnego Franasa głosowało 14 radnych, wstrzymał się 1(15 radnych brało
udział w głosowaniu).
- Za kandydaturą radnego Moskwy głosowało 14 radnych, wstrzymał się 1(15 radnych brało
udział w głosowaniu).
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie ustalenie liczby członków oraz składu
osobowego komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Ad. 5 d. Pani Duraj Sekretarz Gminy oznajmiła, że przygotowano projekt uchwały w sprawie
wynagrodzenia bo taka być musi, ale bez podawania stawek, ze względu na brak stanowiska
przewodniczących komisji poprosiła o zdjęcie tego punktu z porządku obrad i przeniesienie
go na następną sesję.
-Przewodniczący Rady dodał, że popiera wniosek ze względu na brak propozycji stawek i
brak opinii komisji.
-radny Pawlik stwierdził, że jest to „fopa”, należało to zgłosić podczas ustalania porządku
obrad. Powinno być to omówione na komisjach. Nowi radni powinni zapoznać się ze
składnikami wynagrodzenia Wójta. Powinno to być podane do publicznej wiadomości, aby
wszyscy radni mogli się zapoznać jak wyglądało wynagrodzenie w ciągu kadencji. Skłaniam
się do przeniesienia tego punktu na komisje. Dodał, że nie chciałby aby radni byli stawiani
pod murem poprzez takie kwestie , aby był zmieniany porządek w trakcie trwania obrad, jest
to niezręczność. Poprosił aby osoby odpowiedzialne na przyszłość unikały takich sytuacji
ponieważ wprowadza to chaos i niepotrzebne zamieszanie..
-Przewodniczący Rady dodał, że za zgodą Rady można dokonać przesunięć nawet w trakcie.
- pani Duraj Sekretarz Gminy oznajmiła, że stanowisko uzgodniono w przerwie a wskazanie
powinno być od kogoś z Rady.
-Wójt dodał, że nie jest tajemnicą wynagrodzenie Wójta, przedstawimy tabele wynagrodzeń
Wójtów.
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- radny Grzegorski oznajmił, że podczas przerwy z przewodniczącymi komisji ustalono, aby
pozostawić wynagrodzenie na poprzednim poziomie a w przyszłości zadecydować o
podwyżce.
-pani Duraj Sekretarz Gminy dodała, że wniosek jest w ciemno, nowi radni nie mają wiedzy
na ten temat. Przedstawiła zebranym tabele wynagrodzeń Wójta, podała również dane
dotyczące terminów uchwalenia wynagrodzenia oraz wysokość. Pensja ogółem wynosi 8535
zł, na co składa się pensja zasadnicza najniższa w wysokości 4200 zł, dodatek funkcyjny 1500
zł, dodatek specjalny 35% oraz 20% stażowego.
-radny Pawlik zaproponował przegłosowanie wniosku w wysokości z poprzedniej kadencji.
Sprawa ta w najbliższym czasie powinna być omówiona na komisjach, aby nie było tak, że
dzisiaj wynagrodzenie Wójta ustala 10 radnych zorientowanych w tej kwestii. Nowi radni
powinni zapoznać się z dokumentami jak wygląda kwestia wynagrodzenia. Jest to zbyt
szybko za mało danych, trzeba się dokładnie przyjrzeć na komisjach, niech temat wyjaśni się
do kwietnia czy czerwca aby była tu jasność.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Grzegorskiego o
pozostawieniu wynagrodzenia Wójta na poprzednim poziomie. Za przyjęciem wniosku
głosowało 12 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
-pani Duraj Sekretarz Gminy, dodała, że nie miała zamiaru wprowadzać zamieszania w
obradach, odczytała następnie treść obowiązującej uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta.
Ad. 6 Interpelacji nie zgłoszono.
Ad. 7. Radny Pawlik oznajmił, że chciałby dokończenia sprawy herbu w tej kadencji.
Powinna być powołana stosowna doraźna komisja Rady. Omówił podjęte działania w sprawie
herbu. Dodał, że ma następnego wykonawcę herbu. Trzeba zabrać się do pracy, aby w 2 lata
powstał herb. Poprosił, aby na następną sesję przygotować materiały w sprawie powołania
nowej komisji.
-pani Duraj Sekretarz Gminy dodała, że poprzednie działania nie były właściwą pracą
komisji, robił to Wójt wraz z zespołem. Do opracowania herbu musi być powołana doraźna
komisja statutowa. Komisja taka będzie pracowała nad kwestiami statutu, herbu czy flagi, bo
je żeli będzie herb to musi być zmieniony statut. Na następną sesję mieliśmy wprowadzić
punkt dotyczący powołania komisji statutowej, która miałaby się zająć kwestiami herbu i
zmianami w statucie. Decyzje w sprawie herbu podejmuje rada a nie Wójt. Poprzednio były
to głównie prace robocze.
- Wójt odnośnie prac nad herbem dodał, że była taka nieformalna komisja, pan Adamczewski
pokazał swoje propozycje. Na ostatnim spotkaniu pan doktor zobowiązał się przedstawić dwa
kolejne projekty uwzględniające nasze propozycje w ciągu miesiąca, ale przysłał maila, że nie
jest w stanie przedstawić innych propozycji i złożył rezygnację, nie było żadnej umowy.
Projektant dodał, że żadna nasza propozycja nie miała szans na zatwierdzenie w komisji
heraldycznej.
Ad. 8. Sołtys wsi Wólka Kuligowska oznajmił, że był z mieszkańcami w piątek u Wójta ale
go nie było dodał, że obecnie są trudności z przejazdem ponieważ woda płynie przez drogę,
poprosił o pomoc.
-Wójt oznajmił, że sprawa jest zaległa od 40 lat, zajmowaliśmy się tą sprawą już dawniej
Dodał, że mieszkańcy powinni się dogadać i przekopać rów przez tereny prywatne. Byłem w
terenie kilkakrotnie, był nawet przedstawiciel starostwa. Jeżeli nie będzie zgody mieszkańców
nie ruszymy z miejsca. Wykonano przepust pod drogą ale nie wykonano rowu.
-sołtys Wólki Kuligowskiej dodał, że woda płynie nad asfaltem, są trudności w przejechaniu
samochodem.
Podjęto dyskusję związaną z przedstawionym problemem przez sołtysa Wólki Kuligowskiej.
-sołtys wsi Brudzewice-Kolonia poprosił Radę o środki na wytyczenie drogi do Parceli, która
jest rozorywana przez pana Sosińskiego.
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-Wójt oznajmił, że zna sprawę, droga nie ma 4 metrów, musi ją wyznaczyć geodeta.
-sołtys Brudzewic-Kolonia oznajmił, że rozmawiał z Wójtem w sprawie odśnieżania. Tak jest
ułożona wioska, że wiatr zwiewa śnieg. Na drodze utworzyły się teraz głębokie koleiny.
Gdyby zgarnięto śnieg dokładnie nie byłoby teraz problemów. Niech się pan nie upiera gdy
pan nie ma racji, jeżeli ma pan rację to ją przyznajemy, mówi pan, że na całej gminie jest taki
sam problem, nasza wioska ma takie położenie, że śnieg jest ciągle nawiewany
-Wójt oznajmił, że pługi nie mogły zerwać śniegu do asfaltu. Nie mamy innego sprzętu typu
równiarka, może metalowy pług by zerwał śnieg. Widziałem jakie trudności miał pług
powiatowy odśnieżający na Dębie. Pług z Brudzewic zaczyna odśnieżanie od was jako
pierwszych, ale są trudne warunki nawet dla pługa. Często pobocza są wyższe od drogi co
powoduje, że na drodze pozostaje warstwa śniegu, nie sztuką jest zniszczyć sprzęt. Poprosił o
wyrozumiałość. Dodał, że nasze drogi w porównaniu do innych są dobrze utrzymane. Nie
mamy możliwości sypać dróg nie ma mozliwości aby pługi kursowały cały czas.
-sołtys Brudzewic-Kolonia stwierdził, że chce tylko normalności nie krajówki, dodał, że może
załatwić specjalną pas, który posłuży długo. Pas jest zbrojony i lepszy od stosowanych gum.
-Wójt dodał, że są kupowane specjalne gumy u producenta.
Podjęto dyskusję związaną ze sposobami odśnieżania dróg.
Po zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady sesji
Przewodniczący Rady Gminy radny Kwaśniak o godzinie 1340 zamknął posiedzenie II sesji
Rady Gminy Poświętne.
Przewodniczący Rady Gminy
Protokołował
Stefan Kwaśniak
Bolesław Kośka
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