Protokół
z VI Nadzwyczajnej Sesja Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 13 kwietnia
2011 roku w godzinach 12.oo – 16.45
Przewodniczył radny Kwaśniak Stefan, na podstawie listy obecności – w załączeniu do
protokołu stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał ( 14 radnych
w chwili otwarcia posiedzenia). Powitał zebranych radnych, Wójta Gminy, Sekretarz Gminy i
Skarbnika. Przedstawił wniosek w sprawie zwołania nadzwyczajnej sesji, który został
złożony do biura rady w dniu 8 kwietnia 2011 roku.
- Wójt Gminy dodatkowo uzasadnił wniosek ponadto wniósł dodatkowo pod obrady
trzy projekty uchwał.
- pani Anna Duraj przedstawiła pisma organu nadzoru wnoszące zastrzeżenia do
podjętych uchwał, stwierdzając, że na obecnej sesji można wprowadzić zmiany do
zastrzeżonych uchwał.
- radny Worach stwierdził, że rozszerzanie porządku obrad oraz dokładanie nowych
materiałów jest niedopuszczalne. Na poparcie tezy przedstawił wyrok sądu
administracyjnego odnoszący się do przedmiotowej sytuacji. Dodał, że punkt
odnoszący się oświaty jest nie na miejscu.
- pani Duraj stwierdziła, że nie zna tego wyroku. Dodała, że prawo się zmienia i w
ciągu trzech lat jest wiele zmian wykładni. Oznajmiła, iż nie sądziła, że uzupełnienie
porządku spowoduje negatywne skutki. Dodała, że na poprzedniej sesji informowała
Radę, że do podejmowanych uchwał organ nadzoru może wnieść zastrzeżenia.
Ponownie zapoznała radnych z pismem nadzoru..
- radny Worach oświadczył, że jego uwaga odnosi się do pkt. 4 dotyczącego oświaty.
Zapytał czy we wniosku są zapisy dotyczące tego punktu.
- radny Grzegorski oznajmił, że usterki powstały podczas redakcji uchwał, trzeba było
zadzwonić wcześniej aby nie popełniać błędów.
- Wójt Gminy oznajmił, że wzorowano się na uchwale innej gminy. Z uzyskanych
informacji wynika, że od tego roku nadzór uchyla wszystkie uchwały tego typu.
- pani Duraj oznajmiła, że nie mamy możliwości uzgodnienia wstępnych projektów
uchwał z organem nadzoru. W tym roku oparliśmy się na uchwałach z innych gmin
ale nie ma sensu opierać się na takich wzorcach. Do niedawna nasze uchwały
wszystkie były pozytywnie weryfikowane przez organ nadzoru. Wiemy na czym
polegają błędy i chcemy tak zrobić aby uniknąć poważniejszych konsekwencji.
- radny Franas zapytał o termin wniesienia poprawek, poprosił o sprawdzenie
przedstawionego wcześniej wyroku sądu administracyjnego.
Radni podjęli dyskusję związaną z wnioskiem Wójta o zwołanie nadzwyczajnej sesji oraz
procedurami uzupełniania porządku obrad oraz błędami popełnianymi przy sporządzaniu
projektów uchwał. W dyskusji radny Worach wnioskował o staranniejsze redagowanie treści
uchwał.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godziny 13.oo.
- pani Duraj przedstawiła wykładnię prawną dotyczącą możliwości uzupełniania
porządku posiedzenia. Dodała, że poprzedni przepis był bardzo ogólny więc podlegał
dowolnym interpretacjom.
- radny Franas stwierdził, że cytowany wyrok nie został uchylony.
- pani Duraj oznajmiła, że wyroki nie są uchylane jedynie tracą moc prawną przy
zmianie przepisów.
o godzinie 13.10 posiedzenie opuścił radny Kacprzak Marian.
- radny Franas stwierdził, że radny Worach nie poddawał wątpliwościom sposobu
zwołania sesji, zwrócił uwagę na zapis sądu administracyjnego
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pani Duraj oznajmiła, że nie mogłaby pozwolić na to aby zostały podjęte uchwały,
które ktoś mógłby podważyć, ze względu na złe zwołanie sesji. Dodała, że można
rozszerzyć sesję na wniosek Wójta. Poprosiła o przegłosowanie porządku.
Przewodniczący Rady zaproponował zamianę punktu 4 z pktem 5. Odczytał proponowany
porządek posiedzenia z wniesioną zmianą.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwał
a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
b) zmieniającej uchwałę Nr V/31/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 marca 2011 roku w
sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków
c) zmieniającej uchwałę Nr V/33/11 Rady Gminy Poświętne w sprawie dopłaty dla
odbiorców wody i ścieków
d) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego
5. Perspektywy realizacji zadań oświatowych przez obecnie istniejące placówki oświatowe w
świetle kosztów funkcjonowania oświaty i ich wpływu na budżet gminy
6. Interpelacje radnych.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Za przyjęciem porządku obrad w przedstawionej przez Przewodniczącego wersji głosowało
14 radnych – jednogłośnie.
Przewodniczący Rady oznajmił, że mija rocznica zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej
poprosił o uczczenie minutą ciszy.
Ad. 3. Przyjęto jednogłośnie – 14 radnych brało udział w głosowaniu.
Ad. 4 a. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedstawiła pani Kośka
Skarbnik Gminy.
- uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 głosowało 14
radnych – jednogłośnie.
Ad. 4. b) Projekt uchwały przedstawiła pani Anna Duraj Sekretarz Gminy. Dodatkowo
zapoznała zebranych z zastrzeżeniami jakie wniósł organ nadzoru.
- radny Worach zapytał o ścieki dowożone.
- pani Duraj oznajmiła, że dopłaty pozostają, nie mogą być tylko umieszczone przy
taryfach, zostaną podjęte inną uchwałą.
Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/31/11 Rady Gminy Poświętne z dnia 25
marca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad. 4. c) Projekt uchwały przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy. Odczytała pismo organu
nadzoru w sprawie zastrzeżeń do uchwały. Dodała, że ustawa nie dopuszcza dopłat do tego
rodzaju ścieków.
- radny Worach zapytał jak będzie wyglądała obecnie odpłatność.
- pani Duraj oznajmiła, że jest to uregulowane w następnej uchwale dotyczącej dotacji.
Omówiła kwestie prawne związane z dotacjami do zakładu budżetowego jednocześnie
przedstawiając projekt stosownej uchwały.
- radny Worach zapytał o wysokość dopłaty do ścieków kanalizacyjnych
- pani Duraj dodała, że wysokość dopłaty nie zmienia się jest taka jaką wcześniej
ustalono.
-
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radny Worach stwierdził, że ZUK będzie mógł działać jak dotychczas.
pani Duraj stwierdziła, że w kwestiach związanych z odbiorem ścieków ZUK
prowadzi działalność jak dotychczas. Omówiła sposób naliczania dopłat oraz
przedstawiła unormowania prawne w tym zakresie. Dodała, że 1 kwietnia
wprowadzono stosowne zarządzenie odnośnie transportu nieczystości dowożonych
beczkowozem, finansowo nic się nie zmienia.
- radny Worach stwierdził, że zaszły w tej kwestii pozytywne zmiany, gmina powinna
wprowadzić dopłaty do transportu.
Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/33/11 Rady Gminy Poświętne w sprawie
dopłaty dla odbiorców wody i ścieków głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad. 4. d) Projekt uchwały przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy.
- uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godziny 14.oo.
Ad. 5. Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad zagadnieniami dotyczącymi
funkcjonowania oświaty.
- Wójt Gminy omówił dokumenty jakie zostały przekazane radnym odnoszące się do
kosztów funkcjonowania oświaty. Dodał, że jeżeli nic się nie zmieni to w przyszłym
roku będą problemy ze zbilansowaniem budżetu oraz realizacją zadań związanych z
bieżącym funkcjonowaniem gminy.
- radny Małachowski przedstawił ustalenia jakie zapadły podczas posiedzenia komisji
oświatowej. Stwierdził, że nikt nie chce tego mówić ale aby uzdrowić sytuację muszą
być podjęte działania, likwidacja lub przekazanie stowarzyszeniom. Przedstawił
dodatkowe materiały dotyczące przekształceń i likwidacji szkół. Oznajmił, że Wójt
przygotowuje stosowne projekty uchwał. Jednakże po podjęciu uchwały dopiero od
września 2012 roku można coś zacząć działać do tego czasu nic nie zrobimy. Prawo
chroni szkoły. Następnym pytaniem jest to czy Rada podniesie ręce za
reorganizacjami. Jeżeli uchwała nie przejdzie to nie mają sensu dyskusje. Z
przedstawionej na komisji symulacji redukcji klas 4-6 i oraz 1 klasy w Poświętnem
mogą wyniknąć oszczędności w wysokości 431 900 zł. Ponadto zapoznał zebranych z
formami przekazywania szkół dla stowarzyszeń.
- dyrektor ZSS Pan Szufladowicz- przeprosił za nieobecność na komisji, dodał, że na
poziomie klas 4-6 będą musiały być dwie klasy ponieważ występują problemy
lokalowe.
- radny Małachowski stwierdził, że w takim przypadku oszczędność wyniesie zaledwie
około 200 tys.
- pan Szufladowicz oznajmił, że robiono takie symulacje podczas likwidacji Gapinina.
- radny Pawlik stwierdził, że radni zdają sobie sprawę z sytuacji ekonomicznej gminy.
Sesja ta ma bardzo duże znaczenie dla przyszłości gminy. Rada gminy to instytucja
uchwałodawcza, a Wójt wykonawcza. Czekają nas trudne uchwały, trudne zmiany, ale
rzutujące na przyszłość gminy. Zwrócił się z apelem do dyrektorów dodając, że często
rozmawia z rodzicami, którzy bardzo chcą aby pozostały szkoły. Musimy jednakże
patrzeć na pozostałych mieszkańców, nie chcemy patrzeć na upadek gminy. Może być
szkoła społeczna a nauczyciele powinni to zrozumieć. Musi być jasna informacja
niezależna od stanowiska. Poprzednie spotkania było złe, była nagonka na Wójta i
radnych.
- radny Małachowski dodał, że Burmistrz Drzewicy rozpoczął reorganizację szkół i
radni to poparli. Dodał, że w naszej Radzie jest taki układ sił, że z miejscowości, w
których są szkoły pochodzi 8 radnych i z tego powodu uchwała może upaść.
-
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radny Bogusz poparł apel radnego Pawlika dodając, że do tych kwestii poważnie
powinni podejść dyrektorzy i wyjść radzie naprzeciw. Odsuwanie problemu nic nie
zmieni.
- radny Worach oznajmił, że z podziwem słucha padających słów. Klub radnych mówił
o tym już dużo wcześniej, ale nikt tego nie słuchał. W szkołach jest przerost
zatrudnienia, na co zwracaliśmy uwagę. Powinna być teraz jedność rady, o którą już
wcześniej prosiliśmy. Prostując wypowiedź Wójta stwierdzam, że sytuacja taka była
przewidywana już od dłuższego czasu. Kwestia przedstawionych wyliczeń kosztów,
Wójt stwierdził, że likwidując oddział przedszkolny, świetlicę i dowóz oraz stołówki
na pewno się zbilansuje ale na pewno pozostanie dowóz do szkoły w Poświętnem, być
może dwoma autobusami. Zakłada się likwidację świetlicy, stołówki. Z góry zakłada
się likwidację szkół w Dębie i Brudzewicach. W czym są gorsze szkoły w Dębie i
Brudzewicach od szkoły w Poświętnem, dodał, że do wszystkich szkół dokładamy
prawie takie same kwoty. A szkoły w Brudzewicach i Dębie pod względem
gospodarności wypadają bardzo dobrze.
- dyrektor ZSS stwierdził, że w jego szkol nie ma rozrzutności.
- radny Worach niczego nie sugeruję, tylko porównuję.
- dyrektor ZSS dodał, że podane liczby mieszczą się w jakimś optimum, jeżeli chodzi o
poziom klas.
- radny Worach oznajmił, że Wójt i przewodniczący komisji oświatowej wyszli z
założenia, że tylko reformujemy tylko szkoły w Brudzewicach i w Dębie. Będę
używał dodatkowych argumentów w dalszej dyskusji. Dodał, że nie sugeruje
niegospodarności, a koszty utrzymania szkół są podobne. Wielu może stwierdzić, że
szkoła z małą ilością dzieci nie powinna funkcjonować. Myślę, że dzieci z małych
liczebnie klas wyniosą więcej wiedzy. Jestem za połączeniem klas gimnazjalnych,
prowadzących do redukcji etatów.
- Wójt stwierdził, że liczba etatów jest na tym samym poziomie, choć przybywa
nauczycieli. Pensum pozostało to samo. Zapoznał zebranych ze sposobem podziału
bonu oświatowego i subwencji. Dodatkowo omówił podział kosztów oświatowych
dodając, że największy problem to płace z pochodnymi. Utrzymanie obiektów
szkolnych to jedynie 10%.
- dyrektor ZSS stwierdził, że w najbliższym czasie zacznie przybywać dzieci, do klasy
pierwszej pójdą pięciolatkowie z zerówki.
- radny Worach zapytał czy różnica 2-3 dzieci rozwiąże problem. Dodał, że powinien na
sesji być niezależny specjalista od oświaty. Złożył wniosek aby przygotować wykaz
nauczycieli łącznie z tym czego mogą uczyć.
- dyrektor SP w Dębie oznajmiła, że przygotuje nowy wykaz ponieważ nauczyciele
kończą studia.
- dyrektor ZSS stwierdził, że ma 24 nauczycieli z czego 7 to dwuprzedmiotowy.
Przewodniczący Rady oznajmił, że ważnym jest podjęcie dyskusji. Do rozwiązania problemu
mamy jeszcze sporo czasu. Widać w Radzie troskę o budżet i szkoły. Poprosił o dokładniejsze
informacje oraz stosowną wykładnię prawną.
- Wójt stwierdził, że minimum to likwidacja 4-6, koszty dowozu nie powinny się
zmienić. Szkoły społeczne bez karty nauczyciela i ograniczenie uposażenia. Aby
gmina miała zdolność inwestycyjną dzieci należałoby przewieźć do Poświętnego.
Zrobiono wstępne symulacje ale będzie odsuwanie problemu. W szkole są trudności
lokalowe może być konieczność rozbudowy, ale wszystko musi odbywać się za
pomocą uchwał.
Przewodniczący Rady oznajmił, że wszystko musi być dobrze przygotowane aby nie popełnić
błędów proceduralnych.
-
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radny Worach – sądzę, że od Wójta padnie konkretny wniosek, stwierdził, że gdy
podzieli się klasy w gimnazjum to wzrośnie liczba etatów. Przedstawił liczby dzieci z
klas szóstych, pomysł mój jest zgodny z myśleniem Wójta. Co z dziećmi z Dęby,
może odejdą do Kraśnicy, nie ma bezbolesnego rozwiązania.
- radny Pawlik stwierdził, że część dzieci chodzi do gimnazjum w Opocznie. Gdy
odejdzie część to powstanie jedna klasa w Poświętnem. Może rodzice złożą
deklaracje. Odnośnie wypowiedzi poprzedniej to tylko kosmetyka, przerabiane było to
w poprzednich latach. Zwrócił się z pytaniem do dyrektorów o wizję przyszłości ich
szkół, czy te szkoły mają funkcjonować w takiej formie. Zapytał czy przy wzroście
liczby dzieci da radę wrócić do szkół samorządowych.
- radny Franas na komisji oświatowej padło podobne pytanie. Zwracając się do Wójta
stwierdził, że piastuje stanowisko od 2002 roku i trzeba przyznać, że umie liczyć.
Dodał, że Wójt już dawno wiedział jaka jest i będzie sytuacja w oświacie. Wójt na
komisji stwierdził, że radni nie chcieli słuchać. Dlaczego Wójt konsekwentnie nie
wracał do tematu. Na wszystkich zebraniach sołeckich Wójt powtarzał, że gmina traci
płynność finansową. Czy w uzasadnieniu likwidacji oprze się pan na ekonomi.
Dodatkowo zapytał czy w urzędzie przybył jakiś etat.
- Wójt oznajmił, że w obsłudze pracują interwencyjni, w urzędzie nikogo nie przybyło.
Jeden pracownik interwencyjny ma przedłużona umowę na 6 m-cy płatną z budżetu.
- radny Franas zapytał ponownie czy uchwała oprze się na ekonomii.
- Wójt zapoznał zebranych z wnioskami jakie wynikły z zebrań organizowanych w
kwestiach oświatowych. Omówił również zrealizowane inwestycje oraz wielkość
zaciągniętych kredytów.
- radny Kacprzak Bolesław oznajmił, że inwestycje nie były złe, dodał, że lepiej było
doposażyć szkoły a nie inwestować w świetlice, inwestowaliśmy w kulturę ale czy
człowiek głodny będzie zajmował się kultura.
Podjęto dyskusję związaną z omawianym tematem kosztów funkcjonowania oświaty oraz
zrealizowanych inwestycji i poniesionych nakładów.
- radny Franas poruszył kwestie zastępstwa lekarza oraz przedszkola, dodał, że analizę
przygotowano w pośpiechu.
- Wójt stwierdził, że nie jest jasnowidzem. Omówił kwestie dotyczące kanalizacji i
oczyszczalni ścieków.
- radny Wielgus oznajmił, że należy udzielić głosu dyrektorom aby mogli odnieść się do
pytania radnego Pawlika.
- pani Grzegorska omówiła funkcjonowanie szkoły w Brudzewicach. Dodała, że dzieci
mają dobrą opiekę, więcej się dzieje w naszej szkole niż w innych obiektach.
Stowarzyszenia przejmują ale większe szkoły. Stwierdziła, że będą trudne warunki dla
stowarzyszenia do prowadzenia szkoły. Dodała, że trzeba szukać innych możliwości
oszczędzania.
- pani Ciechańska przedstawiła sytuację w szkole w Dębie, zadeklarowała działania pro
oszczędnościowe. Stwierdziła, że będzie robione wszystko dla dobra dzieci.
Stowarzyszenia nie są takie dobre, muszą borykać się z wieloma trudnościami. Nasza
szkoła jest otwarta dla wszystkich, szukamy sponsorów i dbamy o budynki.
- radny Grzegorz Świąder odnośnie kanalizacji stwierdził, że pamięta założenia i
deklaracje, że w kierunku Małoszyc miała być robiona kanalizacja. Nie było mowy
tylko o oczyszczalni.
- Wójt oznajmił, że nie ma kontynuacji ze względu na brak środków.
- radny Franas zapytał jak to się przekłada na projekt budżetu. Zacytował niektóre
zapisy z przedstawionej broszurki.
-
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Dalsza dyskusja związana z sytuacją finansową w oświacie. W dyskusji Wójt omówił
możliwości wprowadzenia oszczędności w oświacie. Radny Worach złożył wniosek o wyciąg
z karty nauczyciela odnośnie reorganizacji szkół. Radny Bogusz stwierdził, że jest jeszcze
czas na ostateczne decyzje. Radny Małachowski przypomniał, że Wójt powinien przygotować
stosowne uchwały.
- radny Grzegorski zauważył, że radni powinni rozmawiać w terenie z mieszkańcami
- radny Świąder Grzegorz zapytał co ma w tej sytuacji powiedzieć mieszkańcom.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minut przerwy.
Ad.6. – nie było
Ad. 7. Radny Pawlik stwierdził, że dalsza dyskusja powinna odbywać się dwuetapowo. W
drugim etapie muszą być konkretne uchwały z jasno określonym stanowiskiem. Nie może być
przepychanek. Stwierdził, że w razie potrzeby rada zbierze się społecznie. Dodał, że należy
rozliczać dyrektorów.
- Wójt oznajmił, że dyrektorzy nie przedstawią żadnych propozycji. Dodał, że w wielu
kwestiach nic się już nie zrobi.
Dalsza dyskusja związana z problemem finansowania oświaty.
- radny Franas zapytał o kwestie związane z GS i czy GS rozpoczął sprzedaż spornych
budynków.
- Wójt stwierdził, że podziwia nabywców którzy chcą nabyć nieruchomość z
nieuregulowanym stanem prawnym.
Przewodniczący Rady dodał, że w GS dokonano wyceny nieruchomości, zainteresowanie
okazał obecny najemca.
W dalszej dyskusji radni omawiali kwestie dotyczące sporu gminy z GS w sprawie
zasiedzenia nieruchomości w Poświętnem.
Przewodniczący Rady oznajmił, że chciał złożyć rezygnację z pełnionej funkcji. Poprosił o
przygotowanie stosownych dokumentów. Podziękował za dyskusje oraz przeprosił za
niedociągnięcia.
Wobec zakończenia dyskusji i wyczerpania zagadnień przewidzianych pod obrady sesji o
godzinie 1645 Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie Rady Gminy Poświętne
Przewodniczący Rady Gminy
Protokołował
Stefan Kwaśniak
Bolesław Kośka
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