Protokół
z III Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2010 r w godz.
1315 - 1500 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Posiedzenie otworzył radny Kwaśniak Stefan Przewodniczący Rady Gminy. Na podstawie
listy obecności stwierdził kworum (14 radnych obecnych w chwili otwarcia posiedzenia).
Następnie powitał zebranych radnych, Wójta, sołtysów, kierowników jednostek oraz
zaproszonych gości.
Ad. 2. Poniższy porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie (14 radnych )
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwał
a) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na terenie Gminy Poświętne na rok 2011
b) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży działki Nr 56/26 o
pow. 0,0489 ha położonej w obrębie miejscowości Ponikła
c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie wsi Kozłowiec
d) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok,
e) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa na 2011 r.
f) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych na 2011 r.
g) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne na 2011 rok
h) w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2010 r.
6. Interpelacje radnych.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Ad. 3. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie (14 radnych ).
Ad. 4. Przedstawił Wójt Gminy – w załączeniu.
Uwag nie było.
Ad. 5. Podjęcie uchwał:
Ad. 5. a). omówienia uchwały dokonała pani Anna Duraj – sekretarz Gminy. Dodała, że
program jest uchwalany corocznie. Rada w grudniu zawsze podejmowała taką uchwałę, jest
ona kontynuacją poprzedniego programu. Zapoznała z treścią programu oraz uchwały.
Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy
Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na terenie Gminy Poświętne na rok 2011 głosowało 14 radnych jednogłośnie.
Ad. 5. b). Projekt uchwały wraz z motywacją przedstawiła pani Elżbieta Sobczyk –
pracownik merytoryczny Urzędu Gminy.
Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży
działki Nr 56/26 o pow. 0,0489 ha położonej w obrębie miejscowości Ponikła
głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad. 5. c). Omówienia projektu uchwały dokonała pani Elżbieta Sobczyk przedstawiając
dodatkowo jej treść. Dodała, że działka wcina się w działkę państwa Męzińskich. Stan taki
trwa od dawna i uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę. Państwo zobowiązali się do
pokrycia wszystkich kosztów sprzedaży.
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Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w
obrębie wsi Kozłowiec głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad. 5.d). Plan pracy przedstawił przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Andrzej Pawlik.
- Radny Marian Grzegorski – stwierdził, że Wójt Gminy w założeniach do projektu budżetu
zapisał, że jest po 10 posiedzeń Komisji Budżetowej i Oświatowej a 11 Komisji
Rewizyjnej. Dodał, że przewodniczący komisji rewizyjnej dołożył jedną. Proponuję
zwiększenie do 11 posiedzeń komisji oświatowej i budżetowej.
- Wójt Gminy – odnośnie ilości posiedzeń stwierdził, że w poprzedniej kadencji było, że
komisja rewizyjna ma dwa posiedzenia więcej, zostało to przegłosowane, a w projekcie
budżetu zapisano, że komisje mają po 10 posiedzeń a komisja rewizyjna 12.
- Radny Andrzej Pawlik – oznajmił, że nie chciałby być przewodniczącym, który chodzi w
kagańcu Wójta, który narzuca ilość posiedzeń. W roku 2010 było zaplanowane 12 komisji
a odbyło się tylko 9. Dodał, że komisja stara się realizować zadania Rady Gminy .
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia
planu pracy.
- Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad. 5. e). Plan pracy komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa przedstawił
przewodniczący komisji radny Marian Grzegorski. Dodał, że planuje 11 komisji, ale może
wykonać tylko 10. Wiadomo, że Komisja Rewizyjna ma jedną więcej, ponieważ udziela
absolutorium.
- Wójt Gminy – zaapelował o rozsądek, ponieważ zaplanowano tyle komisji co w ubiegłym
roku. Ustalono po 10, a takie działania powodują zwiększanie wydatków.
- Radny Mieczysław Worach – czy Rada Gminy ma przełożenie na wspólnoty gruntowe.
- Wójt Gminy – mamy w zakresie finansowym, bezpośredni nadzór ma starosta.
- Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i
Rolnictwa – radny Marian Grzegorski.
- Za przyjęciem uchwały głosowano 14 radnych - jednogłośnie.
Ad. 5. f). Przewodniczący komisji oznajmił, że przygotował plan pracy zawierający 11
posiedzeń , dodał, że skoro Komisja Budżetowa planuje 11 posiedzeń to Komisja Oświatowa
również będzie mieć 11 posiedzeń. Jeżeli przewodniczący komisji budżetowej zmniejszy
ilość do 10, to też zmniejszymy do 10, następnie przedstawił plan pracy.
- Wójt Gminy zwrócił uwagę na wzrastające koszty obsługi rady związane ze wzrostem
najniższego wynagrodzenia co ma przełożenie na wzrost diet, dodał, że nie będzie
środków na inne wydatki.
- Radny Andrzej Pawlik – oznajmił aby nie tragizować, dodał, że czuje się wobec gości
niesmacznie, robimy kawał dobrej roboty, nie robimy tego dla siebie, nie widzę tu zysku
finansowego dla siebie czy kolegów. Robi pan wielki krzyk o 2 tyś. Wprowadziłem w
marcu poprawki do budżetu i miałem rację.
- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych przedstawił
dalszą część planu pracy komisji na 2011 r. przedstawiając również projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Spraw Socjalnych na 2011 r głosowało 14 radnych jednogłośnie.
Ad 5. g ). Plan pracy Rady Gminy przedstawił radny Stefan Kwaśniak Przewodniczący Rady
Gminy. Uwag do planu pracy nie było.
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Rady Gminy.
O godzinie 14 na posiedzenie przybył radny Bolesław Kacprzak.
Za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne na
2011 rok glosowało 15 radnych jednogłośnie.
Ad. 5 h). Projekt uchwały przedstawiła pani Jadwiga. Kośka – Skarbnik Gminy.
Uwag nie było.
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Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2010 r
glosowało 15 radnych – jednogłośnie.
Ad. 6). Interpelacji nie było.
Ad. 7).Pani Elżbieta Lasota pracownik urzędu gminy zapytała Radę o opinię w sprawie
inwestycji, zaznaczyła, że chciała poddać pod dyskusję temat kanalizacji. Omówiła
dotychczasowe realizacje związane z kanalizacją. Byłoby źle, gdyby nie realizowano w tym
temacie nic więcej. Występują jeszcze możliwości pozyskania środków unijnych
przeznaczonych na kanalizację. Przewidziano na każdą gminę około 4 mln, mamy szanse na
pozyskanie około 2,7 mln. Zaapelowała o podjęcie działań zmierzających do pozyskania tych
środków. Od stycznia rozpoczyna się nabór wniosków.
- Radny Andrzej Pawlik – zacytował zapisy protokołu z poprzedniej sesji dotyczące
powołania komisji statutowej w sprawie herbu. Zapytał kiedy ruszy ta sprawa. Dodał, że
od 12 lat zajmuje się tą sprawą i wciąż nic się nie dzieje a odnosi wrażenie, że Wójtowi na
tym nie zależy.
- Wójt Gminy – stwierdził, że radny sam zaproponował projektanta, który miał przedstawić
2 dodatkowe projekty, nic nie przedstawił a następnie zrezygnował, dobrze, że nie było
podpisanej umowy.
- Przewodniczący Rady Gminy – dodał, że kwestie komisji ujęte zostały w I kwartale planu
pracy.
- Radny Andrzej Pawlik – dodał, że zacytował zapisy protokołu, pani Sekretarz na
poprzedniej sesji stwierdziła, że nie było odpowiedniej komisji. Wyraźnie mówiłem, że
aby zacząć działania musi powstać tymczasowa komisja Rady Gminy, która będzie
zajmować się sprawami herbu zgodnie z planem. Z panem Adamczewskim były luźne
rozmowy, nie było podpisanej umowy, ale to nie zwalnia od tego żeby dalej nic nie robić.
Zapytał ponownie czy będzie powołana komisja.
- Pani Anna Duraj Sekretarz Gminy – oznajmiła, że była taka rozmowa, ale nie przyjęła
tego jako nakazu do natychmiastowego wykonania. Dodała, że komisje stałe mają
określone zadania, komisja doraźna jest powoływana uchwałą rady. Komisja musi mieć
określony zakres działań i zadań. Dodała, że nie miała czasu na wykonanie tego solidnie i
wyczerpująco. Nie jest to kwestia, że zostanie napisana w ciągu półgodziny, są to bardzo
ważne sprawy, stwierdziłam, że termin był za krótki. Sądzę, że I kwartał jest terminem
optymalnym. Ten moment nie jest dobry, nie wycofuję się z tego, bo to mój obowiązek.
Trzeba opracować uchwałę aby nie było żadnych wątpliwości.
- Przewodniczący Rady Gminy – zapytał, czy sprawy herbu ująć na pierwszych komisjach,
czy sprawy budżetu, poprosił o opinię.
- Sołtys Ponikły – zapytał o bobry, które budując tamy zalewają uprawy we wsi Kozłowiec.
Dzwoniłem do Piotrkowa ale nie ma odpowiedzi, kto ma usuwać tamy, proszę o
odpowiedź najpóźniej do końca stycznia.
- Pani Lasota – odnośnie dróg i przepustów oznajmiła, że zjazdy i przepusty podczas
realizacji pełnej inwestycji leżą po stronie inwestora, w każdym innym przypadku np.
zasiedlenia działki leży to po stronie właściciela nieruchomości. Poprosiła sołtysów o
poinformowanie mieszkańców o takich faktach.
Na posiedzenie przybył pan Stanisław Barul, który omówił procedury odszkodowawcze
związane z powodowaniem szkód przez bobry
- Pan Stanisław Barul – można zlikwidować żeremia jeżeli jest decyzja na rozbiórkę.
- Sołtys Ponikły –stwierdził, że nie chce odszkodowania, tylko aby zabrać stąd bobrypoprosił o wyjaśnienie co z tym faktem i jakie będą podjete kroki na następną sesję.
Podjęto dyskusję związaną z kwestią szkód powodowanych przez bobry oraz możliwościami
uzyskania odszkodowań i zapobiegania powstawaniu nastepnych szkód.
- Pani Elżbieta Lasota – ponowiła prośbę o opinię Rady w sprawie kanalizacji.
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Radny Grzegorz Świąder – stwierdził, że nikt z Rady nie będzie przeciwny kanalizacji,
skoro już podjęto działania. W poprzednich latach też były projekty, przygotowania i nikt
tego nie zaprzepaścił. Zaapelował o popracie tych działań skoro już podjęto działania i
poniesiono wydatki.
Wójt Gminy – stwierdził, że problem jest gdzie indziej, podjęte prace to znikoma część.
To że jest ostatni nabór i gmina może wnioskować to należałoby z tego skorzystać. Jednak
problem jest z pieniędzmi, nikt nie kwestionuje tych prac. Na dziś projekt budżetu po
odjęciu zadań bieżących jest do dyspozycji 44 tyś. W jakimkolwiek programie potrzeba
40% środków własnych, reszta to dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego. Jeżeli nie
ma środkówo własnych pozostaje kredyt i to komercyjny. Wykorzystujemy wszystkie
możliwe źródła pozyskania środków, ale na Vat musimy mieć swoje środki, tj. minimum
30 – 40 % wartości inwestycji. Z nadwyżki będzie może ze 140 tyś., będzie trzeba
weryfikować planowane inwestycje. Jednoznacznie mamy problem oświatowy.
Subwencja jest niższa a wydatki o 200 tyś. wyższe w stosunku do roku ubiegłego. W roku
2010 dokładamy 650 tys, a w roku 2011 będzie to już 850 tys. Jeżeli nic się nie zmieni to
w roku 2012 będzie już milion. W roku 2011 mamy do spłaty 200 tys z dróg, pożyczka i
kredyt, razem około 306 tys do spłaty. Dodał, że są problemy z posadowieniem
kanalizacji, musi przebiegać skrajem asfaltu co podraża inwestycję.
Pani Lasota – stwierdziła, że jest to jedyny i ostatni nabór i należy szybko zdecydować co
robić.
Wójt Gminy – mieszkańcy mówią często nie, stwierdzając, że należy robić to w drodze.
Radny Grzegorz Świąder – byłem na tym spotkaniu i nie przypominam sobie, żeby
mieszkańcy byli przeciwni aby kanalizacja przechodziła przez ich grunty, dziwi mnie
pana stanowisko, a jednocześnie odnoszę wrażenie, że nic z tego nie będzie , bo duże
pieniądze poszły na świetlice, które stoją puste i będą stać, a rzuca się lekceważąco temat
kanalizacji. Uważam, że jest to nie w porządku słysząc jak inwestycje w Małoszycach
ciężko przechodzą panu przez gardło.
Wójt Gminy – na spotkanie przyszli zainteresowani, w projekcie kanalizacja szła drogą,
nie było wtedy mowy o gruntach prywatnych, a tam gdzie była mowa o gruntach
prywatnych nie było zgód. Za olszyną nie było zgody na przejście gruntami prywatnymi,
na dużej wsi kanalizacja idzie drogą ponieważ nie ma możliwości gruntami prywatnymi.
Pani Elżbieta Lasota – stwierdziła, tworzyła od początku program ochrony środowiska,
obowiązkiem Wójta jest do roku 2015 jest zapewnienie obowiązku posiadania szczelnych
szamb lub wybudowania kanalizacji. Należy budować kanalizację małymi fragmentami
angażując środki kredytowe.
Przewodniczący Rady Gminy – należy budować nawet fragmentami aby były
odpowiednie warunki sanitarne ponieważ mamy dwudziesty pierwszy wiek..
pan Kazimierz Bajerowski sołtys Dęby – odnośnie odbioru śmieci, trzy firmy odbierają
śmieci. mam zastrzeżenia do działalności firmy JUKO. W dostarczonych listach jest dużo
nieścisłości w płacach. Stawiam wniosek aby zaprosić na następną sesję przedstawiciela
firmy w celu wyjaśnienia kwestii pobierania opłat.
pan Łaski Henryk sołtys wsi Brudzewice-Kolonia zaapelował o interwencję w energetyce
w sprawie poprawy stanu technicznego słupów, aby zapobiec ewentualnym awariom
sieci, aby nie powtórzyła się sytuacja z pomorza.
pan Kazimierz Bajerowski sołtys Dęby powtórzył wypowiedź dotyczącą bałaganu
istniejacego w firmie Juko.
pan Stanisław Barul – wyjaśnił, że w firmie prezesuje żona Prezesa, rozmawiałem o tych
sprawach, można najwyżej wypowiedzieć umowę. Regulamin utrzymania czystości
określa warunki odbioru nieczystości. Było wiele nterwencji mieszkańców ale nic nie
można zrobić.
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pan Kazimierz Bajerowski sołtys Dęby – dzisiaj były zbierane odpady i otrzymaliśmy
nowe listy wpłat, niektóre osoby posiadaja potwierdzenia wpłat a firma żąda
uregulowania zaległości nawet z dwóch lat
radny Andrzej Małachowski – zapytał, co z kanalizacją, co ma być robione, może
ponowne spotkanie z mieszkańcami, w zimie szybko napełniają się szamba i zamarzają.
Wójt Gminy – ze środków unijnych gmina robi nitkę główną i studzienkę, do której
właściciel musi się podłączyć, gdyby to było działkami to tak, drogą studzienka w
granicy, przyłącze na koszt właściciela, trzeba założyć kredytowanie inwestycji.
Subwencje na tym samym poziomie, wydatki się zwiększają, nie mamy dochodów, albo
robimy na kredyt, albo nie. Zmniejsza się subwencja, bo ubywa mieszkańców.
radny Bolesław Kacprzak – rozmawiałem ze strażakami, była akcja ratowania kota z
drzewa, zwracali się ludzie do mnie z trudnymi sprawami w czasie powodzi, starałem się
ich hamować aby nie wykorzystywać straży, inni wykorzystują, jakie są koszty tej akcji i
czy to jest prawda.
Wójt Gminy –mieszkaniec poinformował PSP, że ma kota na drzewie, PSP uruchomiła
naszą straż, ale nie mieli odpowiedniej drabiny. PSP wysłała podnośnik i naszych
strażaków . Było 4 x po 4 godziny plus paliwo.
radny Andrzej Pawlik – odnośnie kanalizacji, nie sposób nie zgodzić się z opinią pani
Lasoty jak i radnego Małachowskiego, anomalie pogodowe są coraz gorsze, dzieją się
rzeczy straszne w przyrodzie, przy większym mrozie może zamarznąć szambo i wysadzić
wodę w łazience. Na początku stycznia siadamy do pracy, mimo, że Wójt jest
zniesmaczony kwestiami oświaty, aby dać kierunek i zielone światło do realizacji tej
inwestycji. Jest to sprawa strategiczna i rozwojowa. Wójt Rzeczycy już podjął działania w
sprawie kanalizacji Rzeczycy. Trzeba wykorzystać szansę i coś zrobic. Czasami coś
wygląda ciężko ale obdarzono nas zaufaniem społeczeństwa i musimy wypracować
decyzję. Życzę panu Wójtowi optymizmu.
Wójt Gminy – w projekcie na drogi jest 170 tyś., w 2010 wydaliśmy 230 tyś a nie
naprawiliśmy wszystkich dróg, te 44 tyś należałoby dołożyć obecnie do dróg, kanalizacja
środki zewnętrzne i kredyt.
Przewodniczący Rady Gminy – wypowiedź radnego Pawlika powiała optymizmem.

Po zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady sesji
Przewodniczący Rady Gminy radny Kwaśniak o godzinie 1500 zamknął posiedzenie III sesji
Rady Gminy Poświętne.
Przewodniczący Rady Gminy
Protokołował
Stefan Kwaśniak
Bolesław Kośka
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