Protokół z VII Sesji Rady Gminy Poświętne,
która odbyła się w dniu 12 maja 2011 roku w godzinach 12.10-13.50 w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Poświętne
Posiedzeniu otworzył radny Kwaśniak Stefan Przewodniczący Rady, powitał zebranych
radnych, kierownictwo gminy oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności (14
radnych obecnych w chwili otwarcia posiedzenia) stwierdził kworum władne do
podejmowania prawomocnych uchwał. Na sekretarza obrad wybrano radnego
Małachowskiego.
Ad. 2. Przewodniczący Rady 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 przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego rady gminy
b) w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy
c) w sprawie zmiany Programu przeciwdziałania Narkomanii
d) w sprawie zwrócenia się do Rządu RP do uznania spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy
kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011
roku – uchwała intencyjna
e) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
6. Interpelacje radnych.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Dodał jednocześnie, że proponuje aby punkt 5 d został wprowadzony do porządku
posiedzenia jako punkt 5, a pkt. 5 otrzymał nr 6.
Za przyjęciem proponowanej zmiany głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Porządek posiedzenia po wprowadzonej zmianie:.
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. Stanowisko Rady Gminy Poświętne w sprawie zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej
Polskiej o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach
prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku.
6. Podjęcie uchwał.
a) w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego rady gminy,
b) w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy,
c) w sprawie zmiany Programu przeciwdziałania Narkomanii,
d) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011,
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
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Ad. 3. Przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Rady poinformował, że K-t Komisariatu Policji w Drzewicy prosił o
umożliwienie zabrania głosu w ważnych sprawach dotyczących porządku i bezpieczeństwa,
dodał, że zostanie mu udzielony głos przed omawianiem p-ktu 6.
Ad. 4. Przedstawił Wójt Gminy – w załączeniu do protokołu.
- radny Świąder zapytał o zakup szambiarki,
- Wójt oznajmił, że złożono wniosek o dofinansowanie zakupu, który będzie
prawdopodobnie zrealizowany w przyszłym roku z dopłatą nawet 60%,
- radny Świąder zapytał, co dalej z kanalizacją,
- Wójt oznajmił, że kanalizacja będzie kosztować 7 milionów i najprawdopodobniej nie
będzie realizowana z braku środków.
Ad. 5. Przewodniczący Rady przedstawił treść proponowanego do zajęcia stanowiska Rady
Gminy w sprawach wsi i rolnictwa.
Radny Kacprzak Bolesław zapytał skąd pomysł podjęcia takiego stanowiska, czy to sprawa
wewnętrzna czy pochodzi od szerszego gremium.
- pani Duraj Sekretarz Gminy oznajmiła, że powodem jest prośba grupy posłów
skierowana do wszystkich gmin o zajęcie stanowiska i zwrócenie się do rządu o
uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowe podczas prezydencji Polski w Unii
Europejskiej. Jednakże zamiast proponowanej wcześniej uchwały dla, której nie ma
odpowiedniej podstawy prawnej wprowadzono pod obrady stanowisko rady w
przedstawionej przez przewodniczącego treści.
Za przyjęciem stanowiska Rady Gminy Poświętne w sprawie zwrócenia się do Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań
Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku głosowało
14 radnych – jednogłośnie.
W tym miejscu obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Pan Dworakowi K-t Komisariatu
Policji w Drzewicy, który omówił kwestie narastającej przestępczości związanej głównie z
kradzieżami i oszustwami oraz założenia programu poprawy bezpieczeństwa wdrażanego
przez komendę wojewódzką policji.
- sołtys Brudzewice-Kolonia pan Łaski odnosząc się do wypowiedzi K-ta stwierdził, że
wyłączaniem oświetlenia ulicznego umożliwia się działania przestępcze,
- Wójt oznajmił, że wyłączenia oświetlenia funkcjonują już od 8 lat,
- sołtys Studzianna pan Sobczyk stwierdził, że komenda wzywa na przesłuchania,
ludzie obawiają się wyjazdów a przestępcy się z tych ludzi śmieją. Zapytał czy nie ma
możliwości dokonywania przesłuchań w miejscu zamieszkania świadków.
- pan Dworak stwierdził, że jest to zależne od roli osób w zdarzeniu, ale istnieje
możliwość przesłuchania w domu.
o godzinie 1240 przybył radny Bogusz.
- pan Łumiński K-t Gminny OSP oznajmił, że mamy honorowego obywatela gminy,
który posiada prywatne zbiory, ponieważ próbowano się do niego włamać poprosił,
aby włączyć ten obiekt do monitoringu.
- Wójt Gminy stwierdził, że zostało umówione spotkanie z przedstawicielem firmy,
który oglądał obiekt.
- pan Łumiński K-t Gminny OSP stwierdził, że będzie walczył o tą sprawę, nadzór
kosztuje 80 zł, poprosił, aby gmina partycypowała w kosztach,
- sołtys Poświętne pani Szufladowicz oznajmiła, że kiedyś dzwoniła z interwencją do
Policji, ale odpowiedziano jej, że nie ma w komendzie pojazdu. Gdy tą samą
interwencję podjęła pani prokurator tam przebywająca pojazd znalazł się natychmiast,
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pan Dworak oznajmił, że zna sprawę, zgłoszenie nie dotyczyło przestępstwa, a patrol
przybył najszybciej jak to było możliwe,
radny Franas oznajmił, że zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami razem z
policją i radnymi,
sołtys sołectwa Studzianna pan Sobczyk dodał, że w przypadku zgłaszania aktywności
domokrążców, aby patrol nie jechał na sygnale,
radny Pawlik dodał, że jest wiele kradzieży, często korzystam z numery 112, po
terenie krąży dużo Romów. Pochwalił podejmowane działania Policji, nasze
bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dodał, że zaprasza K-ta na najbliższe zebranie
wspólnoty, które odbędzie się jeszcze w maju.

Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę w posiedzeniu.
Ad.6.a. Przewodniczący Rady radny Kwaśniak stwierdził, że w związku z przedłożoną
uchwałą w jego sprawie przekazuje prowadzenie posiedzenia radnemu Andrzejowi
Małachowskiemu wiceprzewodniczącemu Rady.
Na Sekretarza posiedzenia wybrano radnego Władysława Bogusza wiceprzewodniczącego
Rady.
Prowadzący posiedzenie wiceprzewodniczący radny Małachowski poprosił o wyjaśnienie
odnośnych procedur przez panią Sekretarz.
- pani Duraj Sekretarz Gminy objaśniła zasady postępowania przy rezygnacji oraz
sposób głosowania. W sprawie niniejszej głosowanie przeprowadza się zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym, przy wymogu wstrzymania się od
głosowania radnego, którego dotyczy uchwała. Przedstawiła projekt stosownej
uchwały. W przypadku nie przyjęcia rezygnacji obecny przewodniczący może dalej
pełnić funkcję, może również zaskarżyć uchwałę. W przypadku niewykonywania
funkcji przewodniczącego obowiązki przejmuje jeden z wiceprzewodniczących.
- radny Pawlik zapytał o powody rezygnacji,
- radny Kwaśniak oznajmił, że na komisjach wyjaśniał szczegółowo powody, dodał, że
w przypadku braku większości trudno jest pracować efektywnie w radzie.
Radny Małachowski prowadzący posiedzenie poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji przewodniczącego rady gminy. Za przyjęciem uchwały
nie oddano żadnego głosu, przeciw było 14 radnych, wstrzymał się 1.
- radny Małachowski odczytał podjętą uchwałę w sprawie nie przyjęcia rezygnacji z
funkcji przewodniczącego rady gminy.
- radny Grzegorski stwierdził, że przewodniczący nie powinien się załamywać , musi
rozumieć, że jest przedstawicielem Rady i nie ważne czy z większością czy bez musi
reprezentować Radę i Gminę. Jeżeli nie będzie dawał rady i zwróci się o odwołanie to
wtedy z przykrością odwołamy. Myślę, że dalej będziemy współpracować, życzył
dalszych sukcesów.
- radny Bogusz dodał, że dzisiaj przewodniczący przekonał się, że jednak ma
większość, ponieważ wszyscy głosowali za nim,
- radny Małachowski oznajmił, że w związku z nieprzyjęciem rezygnacji nie będzie
podejmowany punkt 6 b.
Ad. 6.c. Projekt uchwały wraz z motywacją przedstawił pan Wójcicki pracownik urzędu,
dodał, że uchwała jest podejmowana ze względu na wszczęcie postępowania przez organ
nadzoru,
- radny Pawlik zwrócił się do radnego powiatowego o pomoc w przeprowadzeniu
remontu drogi powiatowej biegnącej przez Dębę i Dęborzeczkę,
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Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Programu przeciwdziałania Narkomanii głosowało
13 radnych – jednogłośnie (13 radnych obecnych w chwili głosowania).
Ad.6.d. Projekt uchwały przedstawiła pani Jadwiga Kośka Skarbnik Gminy, dodała, że
zmiany dotyczą numeracji paragrafów, kwoty nie zmieniają się.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 głosowało 13
radnych – jednogłośnie (13 radnych obecnych w chwili głosowania).
Ad.7. Nie było
Ad. 8. Przewodniczący Rady radny Kwaśniak Stefan stwierdził, że dziękuje za okazane
zaufanie, ale oczekuje, że Rada będzie współpracować razem z Wójtem, dodał, że być może
zbyt pochopnie złożył rezygnację, ale kierowało nim dobro gminy a Anie blokowanie prac
Rady. Mamy ciężki okres brakuje środków i nie może być podziałów w radzie na my i wy.
Nie spodziewałem się takiego wsparcia.
- pan Łumiński K-t Gminny OSP poinformował, że zawody strażackie odbędą się 5
czerwca ze względu na natłok różnych uroczystości, zaprosił wszystkich na zawody.
Planowany jest konkurs bezpieczeństwa w ruchu organizowany razem z WORD-em,
ufundowano upominki. Dodał, że po ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
strażacy są usatysfakcjonowani troska radnych o straż. Zobowiązano mnie do
wystąpienia w sprawie wzrostu diet dla strażaków. Zwrócił ponadto uwagę na brak
działalności Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
- sołtys Poświętne pani Szufladowicz zwróciła uwagę na niszczenie ulicy Bielawskiej
przez samochody ciężarowe, poprosiła o ustawienie znaku ograniczającego przejazdy
ciężarówek po ulicy Bielawskiej, pytała również o możliwość wglądu do planu
zagospodarowania przestrzennego.
- Wójt Gminy oznajmił, że gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego,
ograniczenia i warunki ruchu uzgadnia się ze starostwem a ograniczenia wprowadza
starostwo.
Podjęto dyskusję związaną z problemem poruszania się samochodów ciężarowych po drogach
gminnych.
- sołtys Brudzewice-Kolonia pan Łaski zwrócił uwagę, że już dwa lata jak prosił o
wstawienie znaków uwaga na zwierzęta, proszę je wstawić na początku i końcu
miejscowości. Zapytał kiedy rozpoczną się prace w ramach funduszu sołeckiego.
- Wójt Gminy oznajmił, że znaki nie zwalniają właściciela zwierząt od
odpowiedzialności za zwierzęta. Aktualnie kończą się remonty dróg, mamy zalecenia
od komisji budżetowej, zamówiono kręgi. Po zakończeniu remontu dróg będziemy
realizować fundusz. Poprosił aby pozostałe wnioski były sprecyzowane. Na trzech
wioskach będzie realizacja przy pomocy pracowników interwencyjnych. Do niedawna
pracownicy pomagali przez tydzień pogorzelcom. Dodał, że podpisano umowę na
naprawę dróg asfaltowych wraz z mostkami. W pierwszej kolejności Małoszyce,
potem Iły później Stefanów.
- radny Świąder Grzegorz pytał o rodzaj kręgów, ponadto poruszył kwestie wykonania
przepustu wzdłuż drogi krajowej, aby spływająca woda mogła popłynąć wzdłuż drogi
krajowej a nie płynąć na Małoszyce.
- Wójt Gminy oznajmił, że zakładane będą przepusty o średnicy 30 cm, ponieważ rowy
będą kopane na wodociągu, zakupiono mniejsze przepusty, ponieważ o średnicy 409
cm kosztuje dwa razy więcej niż 30 cm. Od dyrekcji dróg otrzymano odpowiedź, że
nie jest możliwe wykonanie przepustu wzdłuż drogi krajowej i odprowadzenie wody
ze względów terenowych, przebiega tam również kabel telefoniczny.
- radny Kacprzak Bolesław poruszył kwestie zjazdu z mostu w Mysiakowcu, gdzie
pojazdy niszczą asfalt. Poprosił o poprawę mostka na drodze w stronę łęgu. Poprosił
również o trzy przyczepy kamienia na drogę do pól na Kępie.
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sołtys Brudzewice-Kolonia pan łaski zwrócił uwagę, aby przy wykonywaniu wjazdów
odszukać i oznakować zasuwy wodociągowe,
radny Kacprzak Bolesław zwrócił uwagę na brak płyty betonowej na przejeździe
kolejowym w Wólkach
sołtys Wólka Kuligowska dodał, że chodzi o stary przejazd na drodze wzdłuż torów
kolejowych,
sołtys Dęba pan Bajerowski zapytał radnych czy byli zmuszani do bycia radnymi,
dodał, że prosi również o kopie protokołów z sesji, ponieważ proszą o to go
mieszkańcy,
pani Duraj Sekretarz Gminy oznajmiła, że nie ma takiego obowiązku, protokoły są do
wglądu w biurze obsługi Rady

Wobec wyczerpania zagadnień przewidzianych pod obrady sesji i zakończenia dyskusji o
godzinie 1345 radny Andrzej Małachowski wiceprzewodniczący Rady zamknął posiedzenie
Rady Gminy Poświętne
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Protokołował
Andrzej Małachowski
Bolesław Kośka
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