Protokół z VIII Sesji Rady Gminy Poświętne,
która odbyła się w dniu 29 czerwca 2011 roku w godzinach 10.00-13.50 w Sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne
Posiedzeniu przewodniczył radny Andrzej Małachowski wiceprzewodniczący Rady Gminy,
obecni radni wg załączonej do protokołu listy obecności. Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 14 czerwca 2011 roku i podjęcie
uchwały w sprawie zaskarżenia tego rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.
6. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2010r.:
a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury,
b) wystąpienie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej,
c) dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i sprawozdania
finansowego:
a. Wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu za 2010 rok,
b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji
budżetu za 2010 rok,
c. Przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok
wraz ze sprawozdaniem finansowym przez Komisję Rewizyjną,
d. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
e. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej,
f. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Gminnego
Ośrodka Kultury w Poświętnem,
b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Gminnej
Biblioteki Publicznej w Poświętnem,
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,
d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok,
e) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu wykonania budżetu za 2010
rok,
f) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
g) w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego,
h) w sprawie wieloletniego programu współpracy gminy Poświętne z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2011 –
2013.
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Ad.1. O godzinie 1000 posiedzenie VIII Sesji Rady Gminy otworzył wiceprzewodniczący
Rady Andrzej Małachowski, powitał zebranych radnych, zaproszonych gości, sołtysów,
Wójta Gminy, Sekretarza i Skarbnika Gminy. Na podstawie listy obecności stwierdził
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kworum do podejmowania prawomocnych uchwał ( 14 radnych obecnych w chwili otwarcia
posiedzenia). Na sekretarza zaproponował radnego Władysława Bogusza, który wyraził
zgodę.
Ad. 2. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie ( 14 radnych wzięło udział w
głosowaniu).
Ad. 3. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie( 14 radnych wzięło udział w
głosowaniu).
Ad. 4. Przedstawił Wójt Gminy – w załączeniu do protokołu.
O godzinie 1015 przybył radny Pawlik, liczba radnych wzrosła do 15.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Worach zapytał o sprawy dotyczące sytuacji spornej na Błotach Brudzewskich,
- Wójt wyjaśnił, że powstał spór pomiędzy rolnikami dotyczący mostka na rowie, który
chciała gmina naprawić, wkopano dreny, ale na wskutek interwencji zostały usunięte.
- radny Świąder zapytał o koszt montażu i demontażu mostka i kto za to zapłaci.
- Wójt oznajmił, że poniesiono koszty w wysokości 1 dniówki pracownika oraz koparki
z ZUK-u,
- radny Świąder zapytał kierownika ZUK czy może powiedzieć, jakie to będą koszty,
- pan Lipski stwierdził, że nie posiada przy sobie danych,
- radny Franas zapytał odnośnie działalności Wójta, czy oprócz kilku zarządzeń coś
zrobił. Zapytał również o sprawę GS, kto wysłał policję na Błota, czy coś wiadomo
odnośnie obwodnicy,
- Wójt wyjaśnił, na jakim etapie jest sprawa sądowa dotycząca GS, odnośnie obwodnicy
było spotkanie w Warszawie. Jeśli chodzi o policję to jest to spór miedzy sąsiadami,
- radny Franas stwierdził, że chciał znać więcej szczegółów dotyczących mostka, jakie
są koszty.
- Wójt stwierdził, że mieszkańcy przychodzą od kilku lat w sprawie mostka, ale pani
Zawada jest w sporze z sąsiadami i zablokowała budowę. Mostek można było zrobić,
gdyby nie było interwencji,
- radny Worach stwierdził, że jest w spółce wodnej i to ona zajmuje się mostkami i
rowami na Błotach. Chyba sam Wójt zdecydował o budowie mostka nic nie mówiąc
mieszkańcom i użytkownikom łąk.
- Wójt stwierdził, że nie jest chyba źle, gdy chce się coś zrobić.
Ad. 5. Pani Duraj Sekretarz Gminy przedstawiła zagadnienia dotyczące rozstrzygnięcia
nadzorczego i wyjaśniła zagadnienia dotyczące złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego
Rady Gminy. Do Wojewoda przesłano pismo na podstawie wyciągu z protokołu sesji z 13
kwietnia i 12 maja wraz z wyjaśnieniami. Organ nadzoru nie zgodził się z wyjaśnieniami
Wójta i podjętej uchwale o odrzuceniu rezygnacji. Rozstrzygnięcie nadzorcze przysłano 17
czerwca. Wójt poprosił Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego radnego Małachowskiego
o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Dodała, że Rada musi zdecydować czy podjąć uchwałę w
sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze czy uznać rozstrzygnięcie i nie
podejmować uchwały. Poprosiła, aby radni wypowiedzieli się w tej kwestii.
- radny Małachowski stwierdził, że uważa, że lepiej by było nie wnosić skargi i uznać
rozstrzygnięcie a na następnej sesji wybrać przewodniczącego.
- radny Worach odczytał fragment rozstrzygnięcia dotyczącego naruszenia prawa przez
gminę. Stwierdził, że pani Sekretarz stwierdziła, że my mamy rozstrzygać w
kwestiach prawnych a Wojewoda mówi, że my ewidentnie złamaliśmy prawo, a my
nie czujemy się winni. Na nasze barki zrzuca się kwestie prawne.
- radny Kwaśniak poprosił, aby uwzględnić stanowisko radnego Małachowskiego i
przejść do następnego punktu, a na następnej sesji wybrać przewodniczącego rady,
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radny Pawlik stwierdził, że czuje się zobowiązany do zajęcia stanowiska. Stwierdził,
że czuje się przez Wojewodę ubezwłasnowolniony, dodał, że Rada ma drogę tylko w
jedną stronę, więc nie może podejmować decyzji, jakie chce. Na tym etapie
interpretacja wojewody ubezwłasnowolniła Radę.
Radny Michał Franas odnosząc się do wypowiedzi radnego Pawlika stwierdził, że
służby prawne Pani wojewody nie podeszły ambicjonalnie do uchwały w sprawie nie
przyjęcia rezygnacji przewodniczącego rady gminy, ale zinterpretowały art.18 ust. 5
ustawy o samorządzie gminnym. Radny zwrócił się z pytaniem do radnego Pawlika
czy sugeruje, żeby wystąpić ze skargą na rozstrzygnięcie nadzorcze?
Radny A. Pawlik odpowiedział, ze nic nie sugeruje.
Radny M. Franas zwrócił się z pytaniem, kto u nas w gminie obsługuje prawnie radę
gminy.
Pani Anna Duraj stwierdziła, że jest sekretarzem i równocześnie nie może pełnić
funkcji prawnika, ale ze względu na wiedzę i doświadczenie prawnicze opiniuje akty
prawne przed sesją. Wyjaśniła, że w omawianej sprawie zasięgnęła opinii prawnej z
biura prawnego, ale ta opinia okazała się błędna. Dodała, że przed podjęciem decyzji
zadzwoniła do organu nadzoru w celu skonsultowania tej sprawy z prawnikami i w
obecności wójta i przewodniczącego rady została podjęta decyzja o tym punkcie
porządku obrad. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Woracha stwierdziła, że ten
punkt jest po to, żeby skonsultować z radą orzeczenie organu nadzoru i porozmawiać
na ten temat.
Radny Stefan Kwaśniak poprosił o nie głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
zaskarżenia rozstrzygnięcia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Radny Bolesław Kacprzak zapytał, czy my do tej pory działamy zgodnie z prawem
nie mając radcy prawnego, czy taka sytuacja jest zgodna z prawem. Zapytał, jakie są
oszczędności, jeśli zwołanie sesji też kosztuje, a my chcemy oszczędzać na prawniku.
Zapytał Wójta czy myśli o zatrudnieniu radcy prawnego, bo to doradztwo radzie nie
wystarcza.
Wójt odnosząc się do pytania radnego stwierdził, że jemu obsługa prawna urzędu
odpowiada a w omawianej sprawie były przeprowadzane również konsultacje z
prawnikami w Piotrkowie, lecz prawnicy w Łodzi nie podzielili naszego stanowiska.
Pani A. Durak stwierdziłam, że nie ma do siebie, jako prawnika zastrzeżeń.
Radny S. Kwaśniak stwierdził, że w jego obecności, obecności Wójta i radnego
Małachowskiego były przeprowadzane konsultacje z prawnikami z organu nadzoru i
była mowa o tym, że przewodniczący stracił zaufanie większości w radzie i nie chce
być przeszkodą do działalności rady.
Radny A. Pawlik zaprotestował, żeby tak nie twierdzić, iż przewodniczący stracił
zaufanie większości, bo uchwała w sprawie odrzucenia rezygnacji świadczy, o czym
innym.
Radny M. Franas stwierdził, że podoba mu się odpowiedź z Urzędu Gminy do
Wojewody w sprawie wyjaśnień do uchwały. Następnie odniósł się do sprawy z
wniosku Gminnej Spółdzielni o zasiedzenie i zapytał, na jakim jest etapie. Dodał, że w
tej sprawie będzie robił wszystko, żeby dla gminy zrobić jak najwięcej. Radny
odnosząc się do obsługi prawnej gminy stwierdził, że jeśli radny Kacprzak mówił o
potrzebie zatrudnienia radcy prawnego to nie znaczy, że to ma być na pełny etat, ale
na umowę zlecenie. Czy to jest prawidłowe, żeby obsługę prawną robiła sekretarz bez
funkcji radcy.
Wójt odnosząc się do sprawy z wniosku GS o zasiedzenie wyjaśnił, że nie wiadomo,
kiedy się sprawa zakończy, ze względu na spór, jaki powstał między biegłym geodetą
a starostwem. Dodał, że trzy lata temu było takie stanowisko Wójta jak jest obecnie i
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było to stanowisko ustalone przez obie strony tj. GS i Gminę. Jesteśmy znów w
punkcie wyjścia.
- Radny S. Kwaśniak podtrzymał wniosek o przejście do punktu 6 porządku obrad.
Ad. pkt 6 a) Pani Halina Zasowska - kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem
przedstawiła sprawozdanie finansowe GOK za 2010 r.
Ad. pkt 6 b) Pani Maria Szufladowicz - kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w
Poświętnem przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2010 r.
Ad. pkt 6c) Radni nie podjęli dyskusji nad sprawozdaniami instytucji kultury.
Ad. pkt 7a) Na wstępie wypowiedzi Pani Jadwiga Kośka - skarbnik gminy zapoznała
radnych z procedurą absolutoryjną mówiącą o kolejności przedstawiania poszczególnych
sprawozdań oraz wniosków i opinii RIO jak również o formie podejmowania uchwał.
Następnie przedstawiła sprawozdanie z realizacji budżetu za 2010 r., sprawozdanie finansowe
za 2010 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego.
- Wójt Gminy - Mieczysław Stępień odniósł się do inwestycji wykonanych w 2010 r.
Stwierdził, że inwestycje te nie były wykonane pod wybory, ale terminy składania
wniosków w Urzędzie Marszałkowskim zbiegły się z rokiem wyborczym. Terminy
można powiedzieć, że narzucił Urząd Marszałkowski. Wójt ponadto omówił pokrótce
zrealizowane inwestycje i przedstawił kwoty, jakie udało się na nie pozyskać z
zewnątrz.
Ad. pkt 7 b) Pani Jadwiga Kośka - skarbnik gminy przedstawiła opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2010 r. - opinia pozytywna.
Ad. pkt 7 c) Radny Andrzej Pawlik - przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił ocenę
sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 r. i sprawozdania finansowego, dokonaną przez
komisję rewizyjną. Komisja rewizyjna podjęła w tej sprawie uchwałę opiniującą pozytywnie
sprawozdania.
Ad. pkt 7 d) Radny Andrzej Pawlik odczytał uchwałę komisji rewizyjnej - wniosek o
udzielenie absolutorium wójtowi gminy wraz z uzasadnieniem. Wyjaśnił, że uchwała została
podjęta większością głosów. Dodał, że niektórzy radni zaznaczyli na posiedzeniu komisji
rewizyjnej, że sytuacja nie jest pomyślna i rokowania nie są pomyślne. Stwierdził, że
najwyższy czas podjąć zdecydowane kroki w celu poprawy sytuacji finansowej gminy.
Ad. pkt 7 e) Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku komisji rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy odczytała Pani Jadwiga Kośka - skarbnik gminy opinia pozytywna.
Ad. pkt 7 f) W dyskusji głos zabrali:
- Radny Michał Franas zapytał, jeżeli jest tak dobrze to, dlaczego jest tak źle. Czy po
kontroli RIO były jakieś zalecenia pokontrolne.
- Pani skarbnik stwierdziła, że kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej była w 2008
roku, więc na dzisiejszą sesję nie przygotowała informacji na temat zaleceń
pokontrolnych.
- Radny Mieczysław Worach zapytał czy budżet na 2010 rok zamyka się, w 2010 r. czy
ma skutki w następnych latach.
- pani Kośka Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wolne środki wejdą do budżetu na ten rok,
ale zapis dotyczy roku 2010,
- radny Worach zapytał o skutki inwestycyjne na przyszłe lata, gdy teraz strąciliśmy
płynność inwestycyjną,
- Wójt stwierdził, że kredyty i pożyczki nie są obciążeniem budżetu, ale dofinansowanie
do szkół, oświata nas rozkłada,
- pani Kośka Skarbnik Gminy wyjaśniła, że odnośnie rozłożenia kredytów na
poszczególne lata była mowa przy sprawozdaniach,
O godz. 1150 przewodniczący posiedzenia ogłosił pięciominutową przerwę.
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Po wznowieniu obrad pani Skarbnik odniosła się do pytania radnego Franasa dotyczącego
kontroli stwierdzając, ze kontrola kompleksowa jest, co 4 lata, ale kontrola RIO odbywa się
na bieżąco, wszystkie dokumenty finansowe są analizowane i kontrolowane przez RIO. Na
półrocze gmina otrzymuje opinię z wykonania budżetu,
- radny Worach poprosił o odczytanie ostatniego zdania z opinii RIO,
- radny Franas odnośnie wypowiedzi pani Skarbnik stwierdził, że też musiał wyjść, ale
za nieobecność może przeprosić i nie myśli, aby ktoś na Sali za to się obrażał,
stwierdził, że nie wyszło tylu radnych o ilu mówiła pani Skarbnik, mam swoje zdanie
na ten temat, opinia RIO musi być pozytywna. Miałem inne zdanie na budżet, a w
roku 2010 ja i grupa radnych nie miała nic do powiedzenia, a skutkować to będzie w
następnych latach. Dodał, że jeżeli wyszła połowa radnych to za wypowiedź
przeprasza, ale jeżeli wyjście dwóch radnych to połowa to jest tu coś nie tak.
- Wójt Gminy stwierdził, że większość w Radzie uchwala zakres inwestycji a Wójt to
tylko realizuje.
O godzinie 1210 posiedzenie opuścił radny Grzegorski.
Ad. 8.a. Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego za 2010 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem, głosowało 14 radnych jednogłośnie,
Ad. 8.b. Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego za 2010 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem głosowało 14 radnych
- jednogłośnie
Ad.8.c. Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010
rok głosowało 6 radnych, przeciw nie było, wstrzymało się 8 ( 14 radnych brało udział w
głosowaniu),
Ad.8.d. Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu
za 2010 rok głosowało 6 radnych przeciw nie było, wstrzymało się 7 radnych (13 radnych
brało udział w głosowaniu),
Ad.8. e. Za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu
wykonania budżetu za 2010 rok głosowało 6 radnych, przeciw było 6, od głosu wstrzymało
się 2 radnych (14 radnych brało udział w głosowaniu),
- pani Duraj Sekretarz Gminy poinformowała, że głosowano wniosek Komisji
Rewizyjnej, który był za, odczytała zapis art.18a dotyczący głosowania absolutorium,
stwierdziła, że przy takim wyniku uchwała nie została podjęta. Dodała, że trudno jej
stwierdzić jak do tego odniesie się organ nadzoru.
Na prośbę pani Duraj Sekretarz Gminy prowadzący posiedzenie radny Małachowski ogłosił 5
minut przerwy. Po wznowieniu posiedzenia pani Duraj poinformowała, że uzyskano
informację z RIO o tym, że jest dopuszczalne takie głosowanie. Dodała, że podano wniosek o
udzielenie absolutorium, ponieważ innego nie zgłoszono. Wynik głosowania 6 do 6, to w
takim przypadku nie została podjęta uchwała i nie ma jakichkolwiek negatywnych
konsekwencji.
Ad.8.f. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
przedstawiła pani Podlasek Kierownik GOPS.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad. 8. g. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu
terytorialnego przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy – dodatkowe wyjaśnienia
przedstawiła pani Podlasek Kierownik GOPS, dodając, że środki przeznaczone są na
utrzymanie magazynu żywnościowego w Opocznie, którym zarządza fundacja Ostoja, a z
pomocy, której korzystają mieszkańcy gminy.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
5

Ad.8.h. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu współpracy gminy Poświętne z
organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
lata 2011 – 2013 przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy.
Dodała, że na poprzednich sesjach były podejmowane stosowne uchwały, ale organ nadzoru
wniósł zastrzeżenia. W marcu została podjęta następna uchwała, która została opublikowana
w Dzienniku Urzędowym, na podstawie tej uchwały po przeprowadzeniu konsultacji musi
być podjęta obecna uchwała, która została przedstawiona Radzie. Obecny projekt był
konsultowany z organem nadzoru i opracowany na podstawie programów gmin Opoczno i
Rzeczyca, które już zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych – jednogłośnie
Ad.9. – Nie było
Ad. 10. Radny Kwaśniak odniósł się do głosowanego absolutorium, stwierdzając, że aby było
gminę dalej stać na takie inwestycje, jakie zostały wykonane. Dodał, że zgadza się ze
stanowiskiem radnych, że ostatnie budżety były zbyt rozrzutne, pod kampanię. Powinny być
lepsze relacje pomiędzy Wójtem a Radą, Wójt powinien brać pod uwagę głosy krytyki. Wójt
dzisiaj otrzymał żółta kartkę, co do budżetu to formalnie nie można mieć zastrzeżeń.
- Wójt stwierdził, że nie zgadza się z taką opinią, mamy zrealizowane inwestycje,
mogliśmy czekać na lepsze czasy, ale ich nie będzie. Korzystano ze wszystkich
możliwych źródeł, ogłaszano konkursy a ich terminy ustala urząd marszałkowski,
gminu albo chcą korzystać albo nie. Budżet nie ma możliwości finansowania
inwestycji bez reformy oświaty. Przygotujemy nowe projekty, ale musimy
oszczędzać, bo dochody będą niższe. Poprzednia Rada zatwierdziła proponowane
inwestycje a Wójt je tylko realizował.
- radny Świąder Grzegorz zapytał kiedy będą zakończone prace z funduszu sołeckiego,
dodał, że sporo zrobiono, ale nie dokończono zadania. Dlaczego mostki w Porębach
składają się z 5 dren, w Małoszycach z 4 dren na pole, a 5 do posesji, stwierdzono w
praktyce, że po 4 dreny będzie za mało. Czyją decyzją robione są 5 drenowe mostki w
Porębach a u nas 4.
- Wójt oznajmił, że będzie dalsza przebudowa istniejących przepustów, co do ilości
dren to tak ustaliliście. Poręby zdecydowały inaczej. Małoszyce już wykorzystały
środki funduszu, dodał, że 13 dren jeszcze zostało.
- radny Świąder Grzegorz, stwierdził, że nie rozumie stwierdzenia, że Małoszyce
wykorzystały. Dodał, że zakładano, iż mieszkańcy będą zaangażowani w prace,
zrozumiałem to tak, że to Wójt podjął taką decyzję licząc, że zostaną środki z
funduszu, sygnalizowałem problemy z drogą, że ZUK będzie robił to dłużej, powinna
być tutaj ciężka koparka.
- Wójt oznajmił, że nie było o tym rozmowy, w Małoszycach było do wykorzystania
9700 zł.
- radny Świąder Grzegorz dodał, że to Wójt dysponował tymi środkami. Zapytał
dlaczego podjęto decyzję, że ma to robić ZUK. Pytałem kiedy rozpoczną się prace. To
pan podjął decyzję, że będzie robił to ZUK. Wniosek z tego, że wszystkie rozmowy
trzeba nagrywać. Zapytał również o koszt naprawy drogi w Małoszycach.
- Wójt oznajmił, że za chwilę przedstawi dane.
- radny Świąder dodał, że gdyby były rowy i nie stała woda to nie byłoby tych
problemów
- radny Ajdamiak zapytał o postępy prac przy mostku w Stefanowi,
- Wójt oznajmił, że jest w trakcie realizacji, jest jedna drena do wymiany i uzupełnienie
asfaltu, będzie koszt niższy niż w Iłach.
- radny Kacprzak Bolesław zwrócił się z pytaniem o kamień na drogi,
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Wójt oznajmił, że aktualnie realizowane są zadania funduszu, następnie będą
poprawiane drogi, dodał, że pozostało około 50% środków na bieżące utrzymanie
dróg,
- radny Kacprzak Bolesław zapytał czy chodzi o czas i uzbroić się w cierpliwość, czy o
kamień.
- Wójt oznajmił, że kamień leży w Brudzewicach i Ponikle, dodał, że w szkołach
obecnie dodatkowo brakuje ponad, 80 tys. które nie zostały ujęte w budżecie, oby
obyło się bez kredytu komercyjnego, trzeba oszczędzać a drogi są w dobrym stanie,
- radny Kacprzak Bolesław poprosił o 4 przyczepy kamienia,
- Wójt oznajmił, że będzie to zrealizowane później.
- radny Pawlik zwrócił się do dyrektora ZSS o ustosunkowanie się do wyników
egzaminu gimnazjalnego, dodał, że pytanie to pochodzi również od rodziców. Szkoła
nasza zajęła ostatnie miejsce w powiecie. Dlaczego jest takie złe nauczanie, kiedyś
gimnazjum zajmowało czołowe miejsca w powiecie i województwie, co jest tego
przyczyną? Mówi się o złym materiale genetycznym, a szkoły podstawowe w Dębie i
Brudzewicach osiągają dobre wyniki, z tych szkół pochodzą przyszli gimnazjaliści.
Oznajmił, że komisja rewizyjna na pewno przypatrzy się działalności szkoły, dodał, że
nie chce słyszeć, że nauczyciele otrzymają jakieś nagrody lub bonusy. Nauczyciele
maja wszystko wypłacone, gmina się wywiązuje a gdzie obowiązki nauczycieli, one
idą w drugą stronę. Proszę podjąć kroki naprawcze, czy są wprowadzane zmiany.
Trzeba wziąć się do pracy, aby nie było wstydu.
- pan Szufladowicz dyrektor ZSS odnosząc się do wypowiedzi radnego Pawlika omówił
sytuację w szkole związaną z przygotowaniem uczniów do egzaminów gimnazjalnych
oraz problemach wychowawczych. Dodał, że coraz więcej uczniów posiada opinie z
poradni co wpływa na wyniki egzaminów.
- radny Pawlik stwierdził, że słyszy głosy oburzenia od matek na temat wyników
nauczania, dodał, że przy odpowiedniej woli i podejściu nauczyciela nawet
dyslektyka można nauczyć. Stwierdził, że nauczyciele przychodzą na zajęcia z dużym
opóźnieniem ale wychodzą równo z dzwonkiem.
Podjęto dyskusję związaną z sytuacją w Zespole Szkół Samorządowych, w dyskusji
omawiano podejście nauczycieli do nauczania, mierne wyniki egzaminu gimnazjalnego.
W dyskusji głos zabrali radny Worach pytał o dzieci z orzeczeniami, stwierdzając, że do
dzieci z orzeczeniami powinno się podchodzić z większym zaangażowaniem. Radny Franas
stwierdził, że radni sprawdzają szkołę, ale nie jest to zadanie radnych, aby przeglądać klasy i
wyposażenie, jest to zadanie organu prowadzącego, dodał, że gimnazjum poprzednio
zajmowało wysokie noty nawet w województwie, poruszył również kwestie wynagradzania
nauczycieli. Dyrektor ZSS pan, Szufladowicz oznajmił, że indywidualizuje się pracę z
dziećmi posiadającymi opinie, organizuje dodatkowe zajęcia wyrównawcze, przy dużej
liczbie dzieci w klasie trudno jest nauczycielowi zajmować się wszystkimi dziećmi.
Nauczyciele są zaangażowani w pracę z dziećmi trudnymi a nagrody otrzymują najlepsi
również zaangażowani w prace na rzecz szkoły. Dodał, że jako jedyny dyrektor nie posiada
zastępcy w tak dużej szkole, sam musi zajmować się całą działalnością szkoły, dydaktyczną
jak również nadzorowaniem remontów i innych prac gospodarczych.
- Wójt Gminy przedstawił koszty remontu dróg asfaltowych, z czego w Małoszycach
koszt wyniósł 32 tys., łącznie kosztowało 38 tys.
- radny Świąder Grzegorz stwierdził, że te koszty to ponad trzykrotna wartość funduszu
sołeckiego.
- Wójt dodał, że remontowano ponad trzysta metrów kwadratowych, z czego 80 z pełną
podbudową.
-
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Radny Grzegorz Świąder oznajmił, że gdyby były wykonane rowy to nie byłoby tych
remontów, dodał, że sygnalizował sytuację i możliwość powstania uszkodzeń ale był
zignorowany.
- Wójt oznajmił, że nie było środków aby w tym czasie wykonać rowy.
Podjęto dyskusję związaną z wykorzystaniem funduszu sołeckiego oraz omawianą sytuacją
drogową. Radny Świąder zapytał kiedy będą skończone prace, dodał, że rozmowy z Wójtem
należałoby nagrywać aby Wójt się potem z niczego nie wycofywał. Wójt dodał, że prace
zostały skończone, ponieważ skończyły się środki. Radny Świąder stwierdził, że pracownicy
ZUK-u bardzo dobrze pracowali przy wykonywaniu rowów, ale pewne odcinki powinny być
wykonane ciężkim sprzętem. Podziękował sołtysowi Małoszyc za zaangażowanie podczas
wykonywania prac funduszu sołeckiego w Małoszycach oraz pracownikom ZUK, dodał, że
oczekuje na dokończenie prac.
- Wójt Gminy omówił pisma jakie ostatnio wpłynęły wnioskujące o wsparcie finansowe
dla inwestycji prowadzonych przez Komendę Powiatową Policji w Opocznie oraz
pismo Społecznego Komitetu Ochrony Czci i Honoru Żołnierza Polskiego o
wyznaczenie terenu w Poświętnem na wykonanie pomnika majora Hubala, pomnik ma
być wykonany za środki komitetu.
- radny Wielgus oznajmił, że należy zapytać całej społeczności gminy a nie tylko
Poświętnego.
- radny Franas stwierdził, że rozmawiał z panią sołtys ale również chciałby aby
mieszkańcy Poświętnego wypowiedzieli się na ten temat, bo pewnie mieszkańcy
Anielina woleliby drogę za te pieniądze, którą można nazwać imieniem Hubala. Przy
wszystkich uroczystościach przy szańcu Starostwo kieruje cały ruch przez Anielin,
dodał, że na koniec kadencji to postawimy pomnik ale Koziołka Matołka.
-

Wobec wyczerpania zagadnień przewidzianych pod obrady sesji i zakończenia dyskusji o
godzinie 1350 radny Andrzej Małachowski wiceprzewodniczący Rady zamknął posiedzenie
Rady Gminy Poświętne
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Protokołował
Andrzej Małachowski
Elżbieta Sobczyk
Bolesław Kośka
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