Protokół
z IV Sesji Rady Gminy, które odbyło się w dniu 31. 01. 2011 w godzinach 13 35 – 16 50
w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.
Posiedzeniu przewodniczył radny Stefan Kwaśniak – Przewodniczący Rady Gminy. Na
podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania uchwał.
Lista obecności w załączeniu do protokołu. W chwili otwarcia Sesji obecnych było 15
radnych.
Powitał zebranych gości, radnego powiatowego i kierowników jednostek organizacyjnych.
Następnie przedstawił porządek posiedzenia
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z działalności w okresie
między sesjami.
5. Podjęcie uchwał
a) w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy.
b) w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat.
c) w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw herbu Gminy Poświętne.
d) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
6. Interpelacje radnych.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Ad. 2 . Sekretarz Urzędu Gminy wniosła o zmianę porządku poprzez dopisanie uchwały w
sprawie WPF, dodała, że przedmiotowa uchwała doręczona była z materiałami.
Za przyjęciem wniosku w sprawie zmiany porządku obrad głosowano jednogłośnie (15).
Porządek obrad po zmianach.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z działalności w okresie
między sesjami.
5. Podjęcie uchwał
a) w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy.
b) w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat.
c) w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw herbu Gminy Poświętne.
d) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
e) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 20112020
6. Interpelacje radnych.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
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Radny M. Worach zapytał panią Sekretarz odnośnie zmian w budżecie, jeżeli mamy
uchwały dotyczące budżetu, czy nie powinien być dopisany punkt odnośnie zmian w
budżecie.
Radny A. Pawlik – dyskusja była na komisjach i wnioski zostały wprowadzone do
projektu, dalsza dyskusja powodowałaby dalsze zmiany.
Radny M. Worach – czy trzeba wprowadzać punkt do dyskusji.
Radny A. Pawlik – dyskusja wygeneruje dalsze zmiany, poprosił o wprowadzenie punktu
dyskusja i wprowadzenie ewentualnych zmian.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Woracha o
podjęcie dyskusji przed podjęciem uchwały w sprawie budżetu gminy na rok 2011. Za
głosowało -9 radnych, wstrzymało się – 5.
Do porządku wprowadzono punkt 5 d- dyskusja w sprawie uchwalenia budżetu gminy na
rok 2011 , punkt dotychczasowy d będzie punktem e , a punkt e punktem f.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z działalności w okresie
między sesjami.
5. Podjęcie uchwał
a) w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy.
b) w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze lub
specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat.
c) w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw herbu Gminy Poświętne.
d) dyskusja w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011
e) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011.
f) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 20112020
6. Interpelacje radnych.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Nowy porządek posiedzenia z wprowadzoną zmianą przyjęto 13 głosami za, wstrzymało się
2.
Ad. 3. Uwag nie było. Za przyjęciem głosowało jednogłośnie (15).
Ad. 4. Przedstawił Wójt Gminy – w załączeniu do protokołu. Uwag nie było.
Ad. 5. a) Projekt uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy
przedstawiła Sekretarz Urzędu Gminy – Anna Duraj. Stwierdziła, że jest to uchwała
techniczna. Jest to upoważnienie dla wiceprzewodniczących do wystawiania poleceń wyjazdu
dla przewodniczącego. Musi być podjęta imiennie.
Uwag nie było
Za przyjęciem uchwały głosowano jednogłośnie.
Ad. 5.b) Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu pobierania tych opłat
przedstawiła pani Elżbieta Podlasek – kierownik GOPS.
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Uwag nie było. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15 radnych brało udział w
głosowaniu).
Ad. 5 c) Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw herbu Gminy
Poświętne przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy. Omówiła kwestie dotyczące
wcześniejszych prac związanych z opracowaniem herbu. Doraźna komisja musi być
powołana zgodnie z ustawą, obowiązują te same zasady co do komisji stałych, komisja może
prosić osoby postronne na posiedzenia. Dodała, że wzór herbu będzie wybrany uchwałą, który
następnie będzie skierowany do państwowej komisji heraldycznej. Komisja odnośna będzie
ustalać procedurę i opiniować wzór. Dokona oceny projektów.
Zapytała czy są wnioski do składu liczbowego. Nie było.
- Przewodniczący Rady Gminy – zaproponował radnego Pawlika na przewodniczącego,
M. Franasa na wice przewodniczącego oraz A. Małachowskiego.
- Radny W. Bogusz – zaproponował radnego M. Grzegorskiego, który przyjął
propozycję.
Wymienieni radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Radny Grzegorz Świąder nie wyraził.
Radny B. Kacprzak – zgłosił radnego M. Woracha – wyraził zgodę.
- Pani A. Duraj przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej do
spraw herbu Gminy Poświętne w zaproponowanym składzie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie ( 15 głosów za).
- Radny A. Pawlik – podziękował za wybór oraz powołanie komisji, dodał, że w ciągu 4
lat herb powinien powstać. Stwierdził, że dokonał juz rozpoznania i jest w stanie
wyłonić 3 osoby zdolne do opracowania wzoru herbu.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minutową przerwę w obradach do godziny 14. 30.
Ad 5 d). Pani J. Kośka przedstawiła opinię RIO dotyczącą budżetu gminy na rok 2011.
Następnie przedstawiła projekt uchwały z naniesionymi poprawkami wnioskowanymi na
posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Gminy. Zapoznała zebranych z zapisanymi w
budżecie inwestycjami oraz planowanymi środkami jakie zostały przeznaczone w wysokości
186 600 zł. ogółem na inwestycje.
- Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, że budżet był długo dyskutowany na
komisjach wspólnych. Dodał, że ma nadzieję, że teraz dyskusja będzie dotyczyła
niewielkich zmian.
- Wójt Gminy – odnośnie budżetu zwrócił uwagę, że dochodów mamy 11% a reszta to
subwencje i dotacje. Subwencja oświatowa jest niższa o 15 tyś., a do oświaty
dopłacamy obecnie 830 tyś zł. w tym roku. Subwencja ogólna jest wyższa o 22 tyś.
Subwencja odnosi się do liczby mieszkańców, ale liczba mieszkańców spada. Dotacja
na GOPS jest również mniejsza o około 29 tys zł. W tym roku nie będzie inwestycji
tylko bieżące utrzymanie. Do zbilansowania brakuje 240 tyś. Deficyt będzie spłacany
nadwyżką budżetową i pozostałymi środkami ze zrealizowanych inwestycji.
Samorządom dokłada się zadań bez pieniędzy największe koszty to utrzymanie oświaty
są to bieżące koszty. Gdyby dochody pozwalały to można by pozyskać środki, są
ostatnie nabory wniosków na kanalizację. Potem będzie nabór na świetlice, nie mamy
środków na pokrycie wkładu własnego.
- Radny M. Grzegorski – oznajmił, że 26 stycznia była komisja wspólna, na której był
Wójt Gminy oraz kierownicy jednostek, omówiono szczegółowo paragrafy, obrady
były burzliwe i trwały bardzo długo. Tegoroczny budżet jest skromny, zawiera środki
na bieżące utrzymanie, myślę, że w przyszłym roku będzie lepszy. Były różne poglądy i
uwagi, nie było pełnej zgody na poparcie budżetu, dokonano drobnych zmian między
innymi 20 tyś ujęto z urzędu gminy i przeznaczono na kulturę fizyczną, rezerwę i dla
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Policji 5 tysięcy. Poprosił, aby radni wyrazili swoje stanowisko i poparli budżet. Dodał,
że ma nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej.
- Przewodniczący Rady Gminy zaapelował o krótką dyskusję.
- Radny Mieczysław Worach – odnośnie budżetu dodał, że chciał zapytać, ale już
częściowo ma odpowiedź. O zdjęcie 20 tysięcy był jego wniosek, ale nie było
wskazania gdzie te pieniądze przenieść, nie po to był składany, aby ktoś za radnych
ustalił gdzie te pieniądze maja trafić. Miało to być zrobione dzisiaj. Chcę zapytać gdzie
one są, te 20 tysięcy było zupełnie oddzielną kwotą, wnioskowałem i rada się do tego
przychyliła. Dodał, że czuje niesmak ponieważ ktoś zrobił za radę robotę.
- Skarbnik Urzędu Gminy - z administracji miało być 20 tyś. – energia – 4 tyś., 2 tyś. z
usług, 2 tyś. z telefonów, zdjęto 7 tyś. z pochodnych od wynagrodzeń, 5 tyś. z
dodatkowo z urzędu. Jeżeli będzie brakowało na półrocze poproszę radę o cofnięcie
środków do urzędu. Ogółem zrobiłam 20 tys tak jak proszono. Ponadto 3 tyś. zdjęto z
Policji. Dla Klubu Sportowego zwiększono o 10 tyś. a 13 tyś. przekazano do rezerwy.
Takie były ostateczne ustalenia na koniec komisji.
- Radny M. Worach – moje pytanie dotyczyło tych 20 tyś., nie odniosłem takiego
wrażenia, że na koniec komisji było już rozplanowane gdzie każda złotówka ma trafić.
Uważałem, że to na Sesji należało dopracować o tą drobną korektę. Była debata punkt
po punkcie. Nie chciałbym aby było odebrane, że moim wnioskiem zabrałem środki dla
Policji. Ile trafiło do rezerwy.
- Skarbnik Gminy – 13 tysięcy rezerwa a na Klub Sportowy 10 tysięcy.
- Przewodniczący Rady Gminy – klubowi dołożono po wcześniejszym zdjęciu kwot na
koniec dyskusji.
- Radny M. Grzegorski – Krzysztof Wielgus postawił wniosek o dofinansowanie klubu.
- Skarbnik UG – proszę wskazać, gdzie zwiększyć aby się zbilansowało.
- Radny M. Franas – nie będę nic wskazywał. Gdybym był złośliwy to powiedziałbym,
że budujemy świetlice na miarę XXI wieku, a drogi mamy na miarę XIX, nie
debatowaliśmy o niczym, a ni nie chcieliśmy udowodnić Wójtowi, że nie jest tak jak
nam zarzucił, że na komisjach nic nie robimy a wymyśliliśmy sobie po jedenaście
komisji. Debatowaliśmy bo budżet to jedna z najważniejszych sesji. Nie
zdejmowaliśmy 20 tyś aby zrobić komuś na złość ale konkretnie wskazać gdzie je
chcieliśmy przenieść, chcieliśmy 10 tys zabezpieczyć na dojazd lekarza specjalisty,
ewentualne zastępstwa lekarza, nie zabezpieczamy elementarnych potrzeb
mieszkańców, sam dyrektor szpitala nie rozwiąże problemu. Chcemy dbać o dobro
mieszkańców. Mówiliśmy w 2010 roku jaki będzie ten budżet, do szkól będziemy
musieli dopłacić następne 200 tysięcy. Kończąc poprosił o 10 minut przerwy.
- Wójt Gminy – odnośnie lekarza taki wniosek na komisji nie padł, kwota będąca w
rezerwie jest do dyspozycji. Jest nauczyciel na urlopie zdrowotnym i będzie podwójnie
płacone za etat, za który płaci gmina. W końcu marca będą nowe taryfy i nowe dopłaty
do wody. Muszą być ustalenia ze starostwem jako organem prowadzącym służbę
zdrowia, muszą być stosowne uchwały.
- Radny M. Worach – nie wprowadzajmy gości w błąd, jak mogło być ustalenie o
pieniądzach kiedy nie było do końca ustalonej kwoty jaka ma być zaoszczędzona. Do
końca komisji nie było ostatecznej decyzji, uważam, że z propozycjami należało się
wstrzymać.
- Wójt Gminy – zrealizowano jedną propozycję a reszta przeniesiona do rezerwy.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy do godziny 15.30, o której
wznowiono posiedzenie
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Radny M. Franas – stawiam wniosek o przeznaczenie 10 tyś. z rezerwy na zabezpieczenie
dojazdu lekarza, kiedy pani doktor jest na urlopie aby mieszkańcy mieli pełną obsługę
medyczną.
- Wójt Gminy – mamy rozmawiać ze starostwem, o ewentualnym dofinansowaniu naszego
ośrodka.
- Radny M. Franas – są 4 etaty pielęgniarskie, nic się nie stanie jak będzie lekarz na
zastępstwie.
- Radny M. Grzegorski – popieram ten wniosek, walczyłem 4 lata, ale mi się nie udało,
byli tu różni dyrektorzy, społeczeństwo miało bardzo duże utrudnienia.
- Wójt Gminy – wpłynęło pismo o dofinansowanie drogi powiatowej, chodzi o ponad 200
tyś. Obowiązuje uchwała o dofinansowanie 50/50. W Wólce trzeba robić odwodnienie i w
Dęborzeczce. Liczą na pomoc gminy w zadaniach bieżących. Dokonamy z dyrektorem
wizji i wybierzemy zadania, które powiat może wykonać. W naszym budżecie nie ma na
żadne drogi.
- Radny G. Świąder - budżet jest oszczędny, słucham i czekam na wyjaśnienia w sprawie
inwestycji, dopłacamy do oświaty w tym roku i w następnym, obawiam się, że nie będzie
nas stać w ogóle na inwestycje. Pan stwierdził, że jeżeli gmina się nie rozwija to się cofa,
aby się rozwijać to trzeba brać kredyty. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale czy jest to
ostatni czas na nabór wniosków na kanalizację.
- Pani E. Lasota – W latach 2007 – 2013 są dla nas możliwe 3 nabory, wszystkie w tym
roku – na kanalizację z PROW 2,3 mln ponieważ jest przewidziane po 4 mln na gminę, i z
odnowy wsi na świetlice, pula ograniczona po 500 tyś. na każdą, wszystkie możliwe
inwestycyjne środki do pozyskania, reszta to środki krajowe mniejsze na innych zasadach.
W tym roku nie byłoby realne rozpoczęcie inwestycji, okres rozpatrywania wniosków to
pół roku w UM. Rozpoczęcie inwestycji to przyszły rok. Zapisano wszystko co możliwe
na obecną chwilę bez tracenia szans.
- Radny G. Świąder – nie jestem przeciwnikiem świetlic, budowano nową oczyszczalnię,
WG wskazywał, że będą podłączane nowe miejscowości – Małoszyce, Poświętne.
Stawiam wniosek pod głosowanie i jednocześnie propozycję, jeżeli mamy wziąć kredyt za
rok, ktoś je będzie spłacał, wykonujemy projekt i zaciągamy kredyt aby realizować jakąś
część kanalizacji, co do kolejności.
- Pani Lasota – realizacja w dwu etapach na 3 lata, trzeba wybrać, które części w jakiej
kolejności.
- Radny G. Świąder – proponuję ulicę Podwiatraczną i część główną Małoszyc, proszę
poddać to pod głosowanie, pytam radę o stanowisko.
- Wójt Gminy – oczyszczalnia to konieczność, moc pozwala na rozbudowę kanalizacji. Nie
ma, co marzyć, że budżet będzie lepszy. Jest 300 tyś do spłaty, ze szkoły i oczyszczalni
mamy milion kredytu. W przyszłym roku 100 tyś z dróg, ale do szkół 200 tyś. Nie mamy
na udział własny, nie ma kredytu do 100%, nie wszystkie koszty są kwalifikowane, nie
będzie odtworzenia dróg, nasz wariant kanalizacji jest drogi, pobocza są zajęte. Marzymy
o kanalizacji, należałoby wziąć kredyt komercyjny. Nikt nie obiecuje, że coś się zmieni.
Koszty wzrastają, sztuką będzie utrzymanie tego co jest. Być może dla biednych gmin
będą środki przed wyborami.
- Przewodniczący Rady Gminy – proszę przegłosować wniosek radnego Franasa o
dofinansowanie lekarza.
Za wnioskiem głosowano jednogłośnie ( 15 radnych brało udział w głosowaniu).
Przewodniczący Rady odnosząc się do wypowiedzi poprzedników stwierdził, że jest za ale
należy kolejności ustalić później i zastanowić się nad pożyczkami aby ciągnąć wcześniejsze
ustalenia.
-
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Pani Lasota – nic by się nie stało, gdyby ustalić kolejność, co znajdzie miejsce we
wniosku. Na najbliższej Sesji powinno to zostać uzgodnione.
- Radny M. Franas – rozumiem obawy radnego, nie ukrywam również swojego
zainteresowania, nie rozumiem wypowiedzi Wójta, każdy z radnych ma życzenia i prośby
mieszkańców. Wydano kilka milionów na oczyszczalnię i jej przepustowość aby
podłączyć więcej mieszkańców. Żyjemy w XXI wieku i każdy chciałby mieć kanalizację.
Nie możemy zachowywać się tak jakbyśmy kupili gimbusa, zamknęli go w garażu a
dzieci chodziły pieszo. Może na najbliższej sesji trzeba będzie to wnieść do porządku aby
ustalić kolejność.
- Przewodniczący Rady Gminy – rozumiem to i przedstawiłem swój pogląd na poprzedniej
sesji, zamykam dyskusję nad budżetem
- Radny G. Świąder – postawiłem wniosek, którego pan nie podał pod głosowanie
- Przewodniczący Rady Gminy – zrozumiałem z wypowiedzi pani Lasoty, że wrócimy do
tego na komisjach, i szerzej będzie rozmawiane na następnej sesji.
Ad 5 b). Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011 przedstawiła
pani J. Kośka - Skarbnik Gminy.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych – jednogłośnie.
- Radny A. Pawlik – przysłuchiwałem się dyskusji, sytuacja jaka jest wiadomo, trzeba
podziękować radny za podniesienie ręki, jest to pewne odsunięcie problemu, trzeba podjąć
dyskusję co dalej. Sprawa oświaty, gmina utrzymywana jest z subwencji, jest rzeczą złą,
że z subwencji ogólnej przeznaczonej na rozwój gminy, na drogi, na świadczenie
podstawowych zadań wobec społeczeństwa. Z subwencji zabieramy od ludzi i
przekazujemy do oświaty, wiem, że priorytet to szkoły, ale musimy znaleźć zdrowy
rozsądek, dotowanie co roku coraz większej kwoty do szkół nic dobrego nie wniesie.
Jestem za kredytem bo gmina musi się rozwijać. W Dębie budynek zaczyna żyć, zaczyna
się integrować społeczeństwo i w tej biedzie jest to jakaś ostoja kultury, dziękuję jako
mieszkaniec Dęby za poparcie. Trzeba będzie zrobić sesję wyjazdową w domu ludowym
w Dębie, musi być porządna narada nad finansami gminy, nie możemy ociekać od tych
problemów, musimy znaleźć konsensus. Na sercu każdego radnego leży dobro całej
gminy. Wszystkie obszary powinny być rozwijane jednakowo. Wszystkie głosy radnych
są ważne i nasza odpowiedzialność spoczywa na tym abyśmy znaleźli w tym wszystkim
konsensus. Większa mądrość i większe wyzwanie jeśli znajdziemy rozwiązanie, bo
społeczeństwo stwierdzi, że wybrało mądrych radnych na czele z panem
Przewodniczącym i z Wójtem na kolejna kadencję.
- Przewodniczący Rady Gminy – podziękował radnemu Pawlikowi za wystąpienie i
jednocześnie podziękował przewodniczącemu komisji budżetowej za przeprowadzenie
posiedzenia wspólnego komisji przewodniczącemu komisji budżetowej. To co powiedział
radny Pawlik na temat oświaty i myślę, że taką samą komisję zorganizuje przewodniczący
komisji oświaty radny Małachowski.
- Radny M. Grzegorski – podziękował radnym za poparcie budżetu, życzył, aby następny
budżet był lepszy, poprosił również aby komisje przed budżetem były wcześniej, bo mogą
być sprawy nierozstrzygnięte i trzeba będzie zwoływać komisje ponownie.
Przewodniczący Rady dodał, że jeszcze raz prosi przewodniczącego komisji oświatowej o
zorganizowanie komisji wspólnej.
Ad 5 f). Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2011-2020 przedstawiła J. Kośka – Skarbnik Gminy. Za przyjęciem
głosowało 15 radnych – jednogłośnie.
Ad 6. – Interpelacji nie było.
Ad 7. Sekretarz Urzędu Gminy poprosiła o wytypowanie przedstawiciela rady do Komisji
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
-
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Przewodniczący Rady Gminy – zaproponował radnego M. Franasa ( nieobecny).
- Komendant Gminny OSP pan Łumiński – stwierdził, że ten rok jest sprawozdawczowyborczym. Złożono harmonogram w urzędzie. Było już zebranie w OSP Gapinin, gdzie
wybrano nowy Zarząd. Dodał, że Jednostka ta jest niezdolna do akcji gaśniczych i
wyjazdów do pożarów ze względu na brak szkoleń. Zwracam się z prośbą o środki na
szkolenia. 5 lutego jest zebranie w Brudzewicach, zwrócił się do radnych i sołtysów aby
uczestniczyli w zebraniach. Ponadto 12 lutego będzie zebranie w Poświętnem, Nasza
jednostka została wytypowana do wyjazdowego posiedzenia dowódców JRG z powiatu i
województwa. Spodziewamy się uczestnictwa w posiedzenie kilku posłów. Zaprosił
wszystkich zebranych radnych. Zjazd gminny będzie 19 marca, na który też zapraszam.
- Przewodniczący Rady powtórzył swoje zgłoszenie pytając radnego czy przyjmuje
propozycję.
- Radny M. Franas – podziękował za propozycję, dodał, że o ile się orientuje to komisja jest
we władaniu Wójta ale chciałbym znać stanowisko rady. Z racji swojego wykształcenia
mógłbym wnieść wiele do komisji. Poprosił radnych aby wypowiedzieli się w tej sprawie.
Wyraził zgodę.
- Wójt Gminy – przez drugą kadencję połowa środków idzie na etat pani Zasowskiej, reszta
na finansowanie stowarzyszeń i fundacji.
Podjęto dyskusję związaną z działalnością komisji alkoholowej. W dyskusji pani Duraj
wyjaśniła zasady działania komisji i udziału przedstawiciela rady w tej komisji.
- Radny A. Pawlik – popieram tą kandydaturę, komisja ta ma odpowiedzialną rolę do
spełnienia w naszej gminie. Komisja powinna zorganizować jakieś szkolenia czy
pogadanki w terenie, mogłyby pojawić się plakaty z podpisem komisji. Jest wskazana
profilaktyka. Dodał, że radny Franas ma do tej roli predyspozycje zawodowe.
- Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod glosowanie kandydaturę radnego Franasa,
radni głosowali jednogłośnie – 15 radnych brało udział w głosowaniu. Rada poparła
wybór.
- Pani Wiśniewska sołtys wsi Poświętne – zapytała o fundusz sołecki oraz odnośnie GS czy
coś się zmieniło.
- Wójt Gminy – odnośnie funduszu prośba o skonkretyzowanie wniosków co do zakupów.
Będzie przetarg na 3 tyś ton kruszywa, co do kręgów to 65 zł. za krąg, który przywiozą na
ZUK. Co do dróg to wchodzimy w temat drażliwy, bo nie było przepustów do posesji.
Trzeba będzie ustalić zasady. Nie wiadomo co będzie z pracownikami publicznymi, nie
mam informacji ze Starostwa. Było po 4 mln. na prace interwencyjne, teraz jest 1 mln.
Odnośnie GS była rozprawa o 12, ale dalej stoimy w miejscu w sprawie granicy. Sędzia
zadecydowała o podziale działki, geodeta zaczął dzielić, ale jest sprawa sąsiedztwa z p.
Starnawskimi. z jednej strony granica biegnie jedną stroną a później drugą, chodzi
o 3 m 2. Pan Starnawski twierdzi że płot wybudował GS w jego posesji. Sprawa stoi w
miejscu, podział nie zatwierdzony w Starostwie. Nie ma porozumienia co do przebiegu
granicy. Za miesiąc będzie geodeta, ale dokumenty są w Wojewódzkim Sądzie
Administracyjnym. Wstępny podział uwzględnia nasze racje.
- Pan Łucka – jedna sprawa dotycząca bobrów, był tu pan Barul, ale nic to nie zmieniło.
Druga sprawa to działka miała być wycofana po przetargu ze sprzedaży. Na sesji
przytaknięto, że tak będzie, a widzę, że wystawiono ją ponownie
- Wójt Gminy – nie jestem w stanie nic zrobić w sprawie bobrów, są pod ochroną. Można
występować do wojewody o odszkodowania. Co do działki to pana była sugestia o
wycofanie. Powiedziałem, że działka nie poszła w pierwszym przetargu potem było
uchwalone obniżenie ceny.
- Pan Łucka – było to na sesji powiedziane, że jak nie pójdzie w pierwszym przetargu to
będzie wycofana. Możemy wrócić do archiwum i odtworzyć zapisy.
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Podjeto dyskusję związaną ze sprzedażą działki w Ponikle oraz podjętymi ustaleniami w
sprawie sprzedaży.
- Pani Lasota – odnośnie przyłączy kanalizacyjnych, 15 stycznia było spotkanie, oczekuję
na mieszkańców aby uzgodnić przebieg przyłączy, których opracowanie projektu będzie
na koszt gminy. Później będą to koszty mieszkańców, koszt projektu to około 400 – 500
zł. Poprosiła aby przekazać pozostałym mieszkańcom aby uzgadniali przyłącza.
Skorzystajmy z obecności radnego powiatowego, niech nam podpowie z czego możemy
ewentualnie skorzystać.
- Wójt Gminy – powiat zabezpieczył 150 tys na drogę i wystąpił do gminy, w budżecie nie
mamy na to środków.
- Radny M. Franas – rozmawiałem z radnym powiatowym, jest do dyspozycji, będzie
wspierał nas w powiecie.
- Przewodniczący Rady Gminy – należy udzielić mu głosu wcześniej, np. po sprawozdaniu
Wójta.
- Wójt Gminy – mniej więcej za tydzień będą wybory sołtysów, poprosił sołtysów aby
robić zebrania w mieszkaniach prywatnych sołtysów, tam gdzie niema świetlic.
- Sołtysi wyrazili zgodę na udzielenie prywatnych mieszkań na wybory.
- Sołtys Malej zapytał o rury plastikowe na przepusty.
Po zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady sesji
Przewodniczący Rady Gminy radny Kwaśniak o godzinie 1650 zamknął posiedzenie IV sesji
Rady Gminy Poświętne.
Przewodniczący Rady Gminy
Protokołował
Stefan Kwaśniak
Bolesław Kośka
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