Protokół z XI
Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 listopada 2011 r. w godzinach 1015 – 1425
Ad.1. Posiedzeniu przewodniczył Mieczysław Worach – Przewodniczący Rady Gminy.
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum (15 radnych w chwili otwarcia posiedzenia)
władne do podejmowania prawomocnych uchwał - lista obecności w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący powitał zebranych radnych, Wójta Gminy, Kierowników Jednostek,
Sołtysów, Komendanta policji i zaproszonych gości.
Sekretarzem posiedzenia został radny G. Świąder – wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady oddał głos radnemu Andrzejowi Małachowskiemu Wice
przewodniczącemu rady, który odczytał uzupełnienie protokołu z X Nadzwyczajnej Sesji
dotyczące wyboru Przewodniczącego Rady Gminy oraz stosowną uchwałę potwierdzającą
wybór.
- Radny Worach – poprosił przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie rezygnacji
z prac w Komisji Rewizyjnej.
- Radny A. Pawlik - odczytał stosowne pismo – w załączeniu do protokołu. Podziękował
za współpracę, która jego zdaniem układała się bardzo dobrze, wyraził nadzieję, ze w
związku z wyborem nastąpi współpraca i zjednoczenie rady, dodał, że chciałby, aby z
Wójtem łączyły interesy i dobro gminy, a nie tylko imię. Pogratulował wyboru.
- Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że ewentualna dyskusja nad poruszonymi
zagadnieniami odbędzie się w wolnych wnioskach.
Ad 2. Przewodniczący Rady przedstawił poniższy porządek posiedzenia.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z IX Sesji z dnia r. oraz protokołu z X Nadzwyczajnej Sesji Rady
Gminy z dnia r.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie
6. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Poświętne w roku
szkolnym 2010/2011
7. Informacja Wójta Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych Sekretarza,
Skarbnika Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Poświętne.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych
radnych.
9. Przedstawienie opinii RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze
2011 r.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie odwołania radnego ze składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
b) w sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji Rewizyjnej,
c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży działki Nr 337/2 o
pow. 0,0152 ha położonej w m-ci Stefanów,
d) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny działki Nr 236 o pow. 0,36
ha położonej w obrębie wsi Brudzewice-Kolonia,
e) w sprawie zmiany planu odnowy miejscowości Brudzewice,
f) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2012,
g) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
h) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
i ) w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego, podatku od

nieruchomości i podatku leśnego
j) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2011 roku.
k) w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa
11. Interpelacje radnych.
12. Wolne wnioski, sprawy różne.
13. Zamknięcie XI Sesji Rady Gminy Poświętne.
-

radni uwag nie wnieśli. Za przyjęciem porządku głosowało 15 radnych – jednogłośnie.

Ad 3. Protokół z IX Sesji przyjęto jednogłośnie (15 radnych brało udział w głosowaniu).
Protokół z X Sesji przyjęto 13 głosami za, wstrzymało się 2 radnych.
Ad 4. Informację przedstawił Wójt Gminy – w załączeniu do protokołu.
- uwag i pytań nie było.
Ad 5. Informację przedstawił pan Dworak Komendant Komisariatu Policji w Drzewicy.
Podziękował za zaproszenie i złożył gratulacje Przewodniczącemu Rady Gminy.
- pytań i uwag nie było.
Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, że wraz z Wójtem Gminy chce uroczyście
przekazać zakupiony sprzęt komputerowy ze środków gminy, przydzielonych decyzją Rady
Gminy, co niniejszym uczyniono.
- Pan Dworak Komendant Komisariatu Policji – zaprezentował zakupiony sprzęt i
podziękował za finansowe wsparcie.
- Wójt Gminy – dodał, że Rada wraz z Wójtem Gminy wyszła naprzeciw potrzebom
Komendy a sprzęt będzie pomocny w pracy policjantów.
Ad 6. Informacje o stanie oświaty przedstawił Wójt Gminy – w załączeniu do protokołu.
Dodał, że szczegółowa informacja omawiana była na posiedzeniu wspólnym komisji, obecnie
przedstawi tylko niektóre dane.
- Radny A. Pawlik – odnośnie informacji na temat oświaty, stwierdził, że nie będzie mówił
o ekonomii, członkowie komisji wizytowali szkoły w Brudzewicach i Dębie, odniósł się
do poziomów nauczania przedstawianych w informacji. Dodał, że według
przedstawionych danych mieścimy się w średniej powiatu. Niepokojąca jest sprawa
gimnazjum, gdzie są słabe wyniki z egzaminów, rok temu polemizowałem z dyrektorem,
który obiecał, że po weryfikacji półrocznej wyników, które się pojawiły w tygodniku
opoczyńskim reprezentowanym przez obecnego tu na sali pana redaktora Mroziewicza,
że nie są to wyniki miarodajne, nasze gimnazjum sklasyfikowane było na końcu szkół
gimnazjalnych powiatu opoczyńskiego, a widzę, że nic się nie zmieniło. Rada i Wójt
Gminy zapewniają środki i utrzymanie dla nauczycieli aby wywiązywali się ze swoich
zadań, a przekłada się to na dzieci. Myślę, że średnią powiatu powinniśmy wypracować,
bo były wysokie oceny naszego gimnazjum, jest to sytuacja dość trapiąca.
- Pan Szufladowicz dyrektor Zespół Szkół Samorządowych – próbowałem wyjaśnić
sytuację na komisji. Mieliśmy 8 dzieci z opinią, na wynik składa się wiele zależności.
Motywacja do nauki była bardzo niska ze strony uczniów. Brak współpracy rodziców ze
szkołą. Przyczyn należy szukać po drugiej stronie. Egzamin próbny nie wskazywał na taki
wynik. Wyniki były na poziomie średnim. Uczniowie mieli wszelkie możliwości
uzupełniania wiedzy, ale nie było zainteresowania. Godziny karciane poszły na świetlicę,
a nie na zajęcia dodatkowe. Gimnazjum plasowało się na poziomie średnim w latach
poprzednich. Wynik szkoły podstawowej był wyżej średniej.
- pan Nowakowski sołtys Stefanowa – stwierdził, że popiera wypowiedź dyrektora,
ponieważ sam pracuje z dziećmi w domu.
Ad 7. Informację z analizy oświadczeń majątkowych pracowników gminy przedstawił Wójt–
uwag nie było.

Ad 8. Informację z oświadczeń majątkowych radnych przedstawił radny M. Worach –
Przewodniczący Rady Gminy.
Ad 9. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła pani J. Kośka – Skarbnik
Gminy.
- pytań i uwag nie było.
Przewodniczący Rady Gminy – ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Ad 10 a. Za przyjęciem uchwały w sprawie odwołania radnego ze składu osobowego Komisji
Rewizyjnej, głosowało 14 radnych, wstrzymał się 1.
Ad 10 b. Pani Duraj poprosiła o podanie kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej.
- Radny A. Pawlik zgłosił radnego S. Kwaśniaka. Radny Kwaśniak wyraził zgodę.
Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania radnego do składu osobowego Komisji
Rewizyjnej głosowało 15 radnych (jednogłośnie)
Ad 10 c. Projekt uchwały przedstawił Wójt Gminy – uwag nie było.
- Radny J. Ajdamiak – stwierdził, że należy to zakupić ze względu na poprawę wjazdu do
ZUK i groźby właściciela, że zagrodzi dojazd.
Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży
działki Nr 337/2 o pow. 0,0152 ha położonej w m-ci Stefanów głosowało 15 radnych
(jednogłośnie).
Ad 10 d. Projekt przedstawił Wójt Gminy, dodał, że jest to wniosek właścicieli parceli o
umożliwienie im utrzymania drogi dojazdowej, działkę właściciele zakupili za własne środki.
Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny działki
Nr 236 o pow. 0,36 ha położonej w obrębie wsi Brudzewice-Kolonia głosowało 15 radnych –
(jednogłośnie).
Ad 10 e. Wójt Gminy omówił zmiany w planie odnowy miejscowości, dodał, że jest to
wymóg do wniosku złożonego w Urzędzie Marszałkowskim.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany planu odnowy miejscowości Brudzewice
głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
Ad 10 f. Przewodniczący Komisji Budżetowej – radny M. Grzegorski – przedstawił wniosek
Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa w sprawie ustalenia wysokości ceny żyta na
kwotę 32 zł. Dodał, że Komisja poparła wniosek Wójta Gminy .
- Radny A. Małachowski – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych – przedstawił wspólny wniosek komisji oświatowej i komisji rewizyjnej, w
którym stwierdził, że radni przychylili się do propozycji Wójta Gminy w wysokości 32 zł.
Dodał, że możliwe są konsekwencje rządu objawiające się niższą subwencją w związku z
obniżeniem ceny żyta.
- Radny M. Worach stwierdził, że skoro jest stanowisko wspólne będzie jedno głosowanie.
Za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa
do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2012 głosowało 15
radnych (jednogłośnie)
Ad 10 g. Przewodniczący Komisji Budżetowej M. Grzegorski przedstawił propozycje stawek
podatku od środków transportowych ustalonych przez Komisję Budżetową. Stwierdził, że jest
to wzrost stawek o 6%. Jest to wniosek 1. Dodał, że należy ostateczną decyzję podejmować
po konsultacji z przewodniczącym.
- Radny Małachowski – przedstawił stanowisko połączonych komisji oświatowej i
rewizyjnej. Zaznaczył, że radni ze względu na wysokie ceny paliwa uchwalili wzrost
jedynie o 4% w zaokrągleniach do pełnych kwot. Jest to symboliczny wzrost ze względu
na inflację, ponieważ przez 3 lata nie były zmieniane stawki. Jest to wniosek 2.
- Radny A. Pawlik – dodał, że ludzie posiadający środki transportowe płacą też inne
podatki. Ściągalność jest bliska 100%, to wzrost o 4% to wzrost na poziomie lat
poprzednich, dotyczy to wszystkich stawek.

Radny M. Grzegorski – stwierdził, że popiera wniosek połączonych komisji i rezygnuje ze
stawek ustalonych przez radnych Komisji Budżetowej.
Radni przegłosowali wniosek numer 2. Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia stawek
podatku od środków transportowych głosowano jednogłośnie( 14 radnych brało udział w
głosowaniu).
Ad 10 h. Radny Grzegorski przedstawił propozycje Komisji Budżetowej dotyczącą stawek
podatku od nieruchomości. Jest to wniosek numer 1.
- Radny Małachowski – przedstawił stanowisko połączonych komisji – Oświatowej i
Rewizyjnej, jest to wniosek numer 2.
Za wnioskiem Nr 1 głosowało 5 radnych, za wnioskiem Nr 2 głosowało 9 radnych, w związku
z czym przyjęto stawki ustalone przez połączone komisje – oświatową i rewizyjną. Uchwała
w sprawie stawek podatku od nieruchomości została przyjęta 9 głosami za.
Ad 10 i. Informację o drukach deklaracji i informacji podatkowych przedstawiła pani Kupis –
pracownik Urzędu Gminy. Poinformowała zebranych, że druki zostały ujednolicone i
dostosowane do obowiązujących przepisów a dotyczą osób fizycznych.
O godzinie 12 50 posiedzenie opuścił radny A. Pawlik.
- Pani Anioł – pracownik UG – omówiła wzory deklaracji podatkowych dotyczących osób
prawnych.
- Sołtys sołectwa Dęba pan Bajerowski – oznajmił, że nic nie rozumie i nie wie co ma
ludziom powiedzieć, ponieważ że jacyś ludzie robili pomiary budynków, czy to jest
związane z podatkami.
- Przewodniczący Rady – poprosił o ponowne wyjaśnienie dotyczące formularzy.
- Pani Kupis – ponownie omówiła wzory proponowanych formularzy.
- Sołtys wsi Dęba – każdy rolnik wie ile z ha ma płacić, to co tu słychać to trudno
powiedzieć o co chodzi, czy będą od nowa mierzone budynki.
- Wójt Gminy – stwierdził, że jest robiona aktualizacja map na terenie gminy. Dodał, że
budynki i obory rolników nie są opodatkowane ale nie dotyczy to rolników poniżej 1 ha.
Każdy deklaruje do opodatkowania. Nie wiem co będzie w przyszłości, teraz to
aktualizacja map. Geodeci prowadzą pomiary na działkach poniżej 1 ha i wytyczają teren
zabudowy. Pewnie to będzie miało w przyszłości wpływ na podatek.
- Sołtys Stefanowa – dodał, że geodeci mierzą tylko budynki na fundamentach.
Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku
rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego głosowało 14 radnych ( jednogłośnie )
Ad 10 j. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie omówiła pani J. Kośka – Skarbnik
Gminy.
- radny S. Moskwa – dodał, że zgodził się na obniżenie kwoty przyznanej na świetlicę w
Gapininie, zwrócił się z prośbą do radnych deklarację poparcia zapisów w budżecie
dotyczących Gapinina podczas głosowania budżetu gminy na 2012 rok. Poprosił aby
Wójt potwierdził, że w przyszłym roku zrealizowane zostaną zaplanowane zamierzenia.
- Wójt Gminy – oznajmił, że w budżecie ujął środki na świetlicę w Gapininie. Planujemy
połączenie tych środków z środkami pochodzącymi z lidera, co pozwoli uzyskać 60%
zwrot zainwestowanej kwoty.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2011 roku
głosowało 12 radnych, wstrzymało się – 2.
Ad 10 k. Pani Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej.
Za przyjęciem zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa głosowało 14 radnych
(jednogłośnie).
Ad 11. Nie było
-

Ad 12. Przewodniczący Rady M. Worach – podziękował za wybór, dodał, że chodzi mu
głównie o dobro gminy, a nie własne. Byłem radnym poprzedniej kadencji jak i sołtysem.
Odniósł się do sytuacji finansowej gminy. Dodał, że należy stanąć ponad podziałami dla
dobra gminy. Zadeklarował współpracę z Wójtem. Przedstawił swoje stanowisko związane z
organizacja i działalnością rady pod jego przewodnictwem w przyszłości.
- Wójt Gminy – pogratulował wyboru, dodając w jak trudnych czasach przyszło ją objąć.
Zgadzam się z wypowiedzią o współpracy, zadeklarował również współpracę z nowym
przewodniczącym. Można mieć odmienne zdanie, ale trzeba dążyć do konsensusu.
Omówił zagadnienia i obciążenia, jakie czekają w przyszłości gminę, szczególnie
dotyczące śmieci. Dodał, że od 1 grudnia będzie 2 razy w tygodniu zastępstwo naszej
pani doktor, ze szczególnym podziękowaniem dla Starosty Wieruszewskiego, który
pomógł w tej sprawie. Lekarz będzie przyjmował we wtorki i w piątki od 8 do 11.
- Sołtys Stefanowa – podziękował za wycięcie gałęzi i naprawę drogi. Poprosił o
wyrównanie drogi obok sklepu. Podziękował za zakup działki.
- Wójt Gminy – stwierdził, że planuje wymianę przepustu w przyszłym roku.
- Pan Łumiński K-t OSP – w imieniu strażaków pogratulował wyboru dla
Przewodniczącego Rady Gminy. Podziękował Komendantowi Policji za pochwałę dla
Straży za współpracę w odpust „Michała” Dodał, że w OSP Poświętne ukończono kurs
kierowców dla 2 strażaków. Kierowca z Brudzewic zrezygnował. Pozostało 17 strażaków
do przeszkolenia. Kurs będzie w styczniu na platformie internetowej. Kurs teoretyczny a
praktyczny w PSP. OSP musi zakupić aparaty powietrzne oraz kombinezony
gazoszczelne. Wymagania dla OSP są takie same jak dla PSP.
- radny S. Moskwa – odnośnie szkoleń, czy komendant załatwia wszystkie sprawy ze
szkoleniami.
- Komendant OSP – występuje Naczelnik jednostki z listą do Komendanta, który
podejmuje starania odnośnie szkolenia z PSP. Jednostka OSP Gapinin nie ma prawa
wyjazdu do pożaru. Jest tylko 3 strażaków z uprawnieniami.
- Wójt Gminy – rozmawiałem z PSP, przez Internet szkolenie z części teoretycznej, w PSP
część praktyczna. Jest to 60 godzin w weekendy oraz jest egzamin do zdania.
- Radny S. Moskwa – odnośnie bramy garażowej, kto ma to naprawić, brama jest nowa, a
jest nieszczelna.
- Radny M. Franas – podziękował za wykonanie prac związanych z funduszem sołeckim,
pani sołtys i pracownikom za zaangażowanie.
- Sołtys wsi Brudzewice Kolonia – odnośnie zarządzeń wójta, mamy dylemat, bo niektóre
dotyczące mieszkańców powinny być rozpropagowane wśród mieszkańców.
- Sołtys wsi Studzianna Henryk Sobczyk – ustalono podatki, a nie ma wzmianki o handlu
obwoźnym. Jak jest policja, to od razu handlowcy znikają, dlaczego dla nich nie ma
podatków. W miastach zrobiono porządek z handlem ulicznym, wszyscy się wprowadzili
do naszej gminy, w innych gminach zrobiono już z tym dawno porządek.
- Sołtys wsi Poświętne – handlowcy płacą podatki i chcieli płacić do gminy, ale Wójt
Gminy stwierdził, że nie ma podstaw do poboru. Ludzie starsi najbardziej korzystają z
ich usług.
- Pani E. Lasota oznajmiła, że na sesji miał być przedstawiciel wykonawcy wiatraków.
Omówiła wniosek firmy w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego
odnośnie budowy elektrowni wiatrowych. Dodała, że ustawa o zagospodarowaniu
przestrzennym nakłada obowiązek opracowania dokumentacji przy takich inwestycjach.
Omówiła prognozowane koszty utworzenia dokumentacji. Wykonawca chce wybudować
3 maszty.
- Sołtys wsi Dęba – zapytał, dlaczego nie było zebrań, nie powiedziano co i jak oddziałuje
na mieszkańców, chcemy informacji, ludziom nikt nic nie mówi.

- Pani E. Lasota – po to opracowuje się studium, aby mieszkańcy mogli wnieść uwagi.
- sołtys wsi Stefanów poruszył zagadnienia budowy biogazowni.
Przewodniczący Rady Gminy – ogłosił 5 minut przerwy. O godzinie 14 00 – wznowienie
obrad.
- K-t OSP – zapytał, czy na terenie gminy obowiązuje opłata targowa, bo handlowcy z
zewnątrz ustawiają się gdzie popadnie.
Podjęto dyskusję związaną z handlem obwoźnym oraz opłatą targową. Przewodniczący Rady
powitał przedstawiciela firmy Wind-projekt, który przedstawił zamierzenia firmy związane z
budową wiatraków oraz zmian jakie to niesie w planie zagospodarowania przestrzennego,
dodał, że koszt budowy wiatraka to ponad 5 mln, a wysokość podatku od jednej lokalizacji
wynosi 30 tys zł. rocznie, zadeklarował gotowość sfinansowania w całości zmian w studium
wraz z planem zagospodarowania oraz rozmów z mieszkańcami.
W dyskusji sołtys Bajerowski zapytał o planowane spotkania z mieszkańcami, radny S.
Moskwa pytał o grunty pod wiatrakami. Dzierżawa jest podpisana na 25 lat, koszty dzierżawy
to około kilkunastu tysięcy rocznie. W dalszej dyskusji omówiono kwestie związane z
budową wiatraków w parku, ograniczeniami jak i możliwościami usytuowania wiatraków w
odpowiedniej odległości od siedlisk. Wnioskodawca dodał, że firma nie podejmie się budowy
w strefie natury 2000 lub w strefie chronionego krajobrazu.
- Pani Podlasek kierownik GOPS-u – podziękowała w imieniu pracowników za przekazane
życzenia z okazji dnia pracownika socjalnego.
- Przewodniczący Rady M. Worach – podziękował za wyrozumiałość i pomoc w
prowadzeniu sesji i o godzinie 1425 zamknął posiedzenie XI sesji Rady Gminy Poświętne.
Przewodniczący Rady Gminy
Protokołował
Mieczysław Worach
Bolesław Kośka

