Protokół
z posiedzenia XII Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2011
roku w godzinach 1110-1325 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Ad. 1. Posiedzeniu przewodniczył radny Worach przewodniczący Rady, powitał zebranych
radnych – lista w załączeniu do protokołu (14 radnych obecnych w chwili otwarcia
posiedzenia), powitał Wójta Gminy oraz kierowników jednostek, sołtysów i gości. Na
podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na sekretarza posiedzenia wybrano radnego Małachowskiego
Ad. 2. Przewodniczący zapytał czy są propozycje zmian w porządku.
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. Informacja o stanie przygotowania gminy do akcji zimowej
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o:
- deficycie budżetu na rok 2012,
- projekcie budżetu na rok 2012,
- Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XI/61/11 w sprawie określenia stawek
podatku od środków transportowych.
b) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2011.
c) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012.
d) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 20122020.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Na posiedzenie przybyła pani Kowalik, domagając się wydania dla córki zaświadczenia do
KRUS.
Radni nie wnieśli uwag do porządku, który przyjęto jednogłośnie.
Ad. 3. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie.
Ad. 4. Sprawozdanie przedstawił Wójt Gminy – radni uwag nie wnieśli.
Ad. 5. Przedstawił Wójt Gminy, dodał, że gmina generalnie bazuje na sprzęcie OSP i ZUK.
W skrajnych sytuacjach korzysta ze sprzętu prywatnych właścicieli. Zapoznał zebranych z
harmonogramem odśnieżania. Dodał, że droga powiatowa do Gapinina jest odśnieżana siłami
gminy w zamian za drogę w Dębie, którą odśnieża powiat.
Ad. 6. Opinie przedstawiła pani Jadwiga Kośka Skarbnik Gminy – uwag nie było.
Ad. 7.a. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XI/61/11 w
sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych przedstawiła pani Skarbnik
Gminy, dodała, że wynikła konieczność zmiany stawki z błędnego zaokrąglenia ustalonych
stawek – uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XI/61/11 w
sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych głosowało 14 radnych –
jednogłośnie.
Ad. 7. b. Projekt uchwały przedstawiła pani Skarbnik Gminy – uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2011 głosowało
14 radnych – jednogłośnie.
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Ad. 7.c. Radny Grzegorski przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej stwierdził, że
projekt budżetu był szczegółowo omawiany na komisji wspólnej. Dodał, że pracownicy
merytoryczni gminy dodatkowo omawiali niektóre problemy. Budżet na przetrwanie, nie ma
w nim inwestycji. Poprosił aby zatwierdzono budżet. Omówił prace prowadzone nad
projektem w komisjach oraz wprowadzone zmiany min. przesunięcie środków na Klub
Sportowy w wysokości dodatkowych 4 tys. Zwiększono środki na drogi. Zmniejszono np. w
Bibliotece czy GOK-u jak i w świetlicy w Dębie. Dodał, że na komisji radni mogli uzyskać
odpowiedź na każde pytanie. Ogółem dochody wynoszą 8025606 zł, wydatki 7809406 zł,
przychody 1727766 zł rozchody 1943960 zł.
- radny Marian Kacprzak stwierdził, że był przeciwny zwiększeniu dotacji dla klubu
sportowego w przypadku szczupłości budżetu. Dodał, że zabieramy z GOK gdzie pani
kierownik pozyskuje drugie tyle środków z zewnątrz co otrzymuje. Uważam za
niezasadne coroczne podwyższanie na klub sportowy, część pieniędzy i tak idzie na
utrzymanie ośrodka, stworzyliśmy warunki dla sportu, tniemy wydatki w innych działach,
będziemy zmuszeni likwidować szkoły, a tutaj lekką ręką dajemy na klub, czy jest nas na
to stać.
- Wójt Gminy odnosząc się do projektu budżetu stwierdził, że dochody własne to tylko
10% . Ministerstwo planuje nam 712 tys zwrotu z podatku dochodowego ale są obawy czy
się to potwierdzi. Subwencję oświatową mamy większą o 186 tys ale wzorem lat
ubiegłych ostatecznie pewnie będzie mniej. Subwencja ogólna jest wyższa aż o 76 tys a
równoważąca o 17 tys. mniejsza. Wydatki planowane są na utrzymanie tego co mamy.
Omówił przeznaczenie planowanych wydatków budżetowych w roku 2012.
O godzinie 1150 przybył radny Pawlik.
- radny Bolesław Kacprzak zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków na zakup wiat
przystankowych i umieszczeniu ich w Mysiakowcu i Wólce z przeznaczeniem dla
dojeżdżających do szkoły małych dzieci. Poprosił radnych o wzięcie pod uwagę i
wsparcie poruszonych kwestii.
- radny Grzegorski dodał, że w Brudzewicach jest podobna sytuacja, należałoby
wyremontować istniejące pomieszczenie, przyznał rację radnemu Kacprzakowi.
- radny Worach Przewodniczący Rady stwierdził, żeby radni skupili się na opinii projektu
budżetu.
- radny Franas stwierdził, że chciał wypowiedzieć sie na koniec. Dodał, że jest to jego piąty
budżet, co roku jest gorzej ale zagłosuje bo będąc przeciw jest jeszcze gorzej dla gminy.
Za budżet odpowiada Wójt a my sie tłumaczymy mieszkańcom, co z oświatą, młodymi
ludźmi czy rolnikami, oczekuję planów na przyszłość, wizji a nie ciągłego mówienia o
tym, że jest źle. Oczekujemy działań, zmian, dążenia do tego aby było lepiej. Odnośnie
reorganizacji szkół nie wiem czy uda nam się to zrobić, nie ma pomysłu co mamy zrobić
jak wykorzystać obiekty. Uważam ten budżet za jeden z najgorszych ale go poprę.
- Wójt Gminy oznajmił, że Rada uchwala budżet na podstawie otrzymanych danych a Wójt
jest jego realizatorem. Projekt opracowuję na podstawie prognozowanych danych jakie
otrzymuje gmina. Nie mamy wpływu na decyzje ministerstw, musimy realizować ich
wytyczne i nowe zadania, które nie mają pokrycia finansowego. W oświacie to przede
wszystkim płace, na nich nic nie oszczędzimy, gmina musi zabezpieczyć środki na płace
zgodnie z wytycznymi ministerstwa. W dochodach może zmienić się ale chyba na gorsze.
Omówił założenia uchwały intencyjnej oraz planowane oszczędności. Na inwestycje
trzeba mieć środki własne potem czekać nawet rok na zwrot. Dodał, że mieszkańcom
należy mówić prawdę, nikt nic nam nie da za nic, a co do inwestycji uważam, że były
celowe i potrzebne. Gmina w porównaniu z innymi posiada bardzo małe zadłużenie co
potwierdza opinia RIO.
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radny Worach Przewodniczący Rady stwierdził, że zrozumiał jakoby Wójt oczekiwał, że
dziś będzie podejmowana uchwała intencyjna. Wójt ma inicjatywę uchwałodawczą, nie
wpłynęła prośba aby poddać ją pod głosowanie.
Wójt Gminy oznajmił, że doręczył uchwałę radnym, ustalaliśmy na komisji, że będzie
głosowana w styczniu.
radny Franas stwierdził, że z boku wygląda to tak jakby Wójt był tylko od brania 9 tysięcy
brutto i realizował tylko to co przyjmie Rada. Różnie gminy funkcjonują. Wójt ma być
managerem. Nie chcę atakować pana personalnie ale minimalizm to właściwe określenie
Dodał, że wójt jest 9 lat na stanowisku i odpowiada za tą sytuację jaka jest dzisiaj. Mogę
się nie zgadzać z panem, ale powiem wprost pan przez 9 lat wybudował dwie świetlice,
obiekt sportowy i oczyszczalnie. Odnosząc się do zrealizowanych inwestycji stwierdził,
że kupujemy mercedesa a nie stać nas na paliwo. Pan mnie nie rozumie. Co zrobiono
wcześniej aby nie dopuścić do takiej sytuacji.
Wójt Gminy stwierdził, że od 2006 roku nie było regulacji jego wynagrodzenia a zarabia
minimum i nie występuję o zmianę. Nie żałuję inwestycji bo były potrzebne, teraz nie
mamy środków na wkład własny. Odnosząc się do wypowiedzi radnego stwierdził, że są
głosy od sportowców o właściwości budowy ośrodka sportowego, potrzebne są też
świetlice. Wybudowano 18 km dróg, wykonano termomodernizację szkoły, budynku
urzędu. Nie ma środków na inwestycje, nie przeinwestowałem, był to najlepszy czas na te
inwestycje. Łatwo jest krytykować.
radny Worach Przewodniczący Rady dodał, żeby radni skupili się na projekcie budżetu a
nie na historii. Poprosił przewodniczących komisji o wyrażenie opinii o projekcie
budżetu.
radny Pawlik przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że należy zgodzić się z
wypowiedziami poprzedników. Ambicjami radnych jest dbanie o wszystkich
mieszkańców. Radni rozumieją sytuację ale większość społeczeństwa o naszej sytuacji
dowiaduje się skąd indziej i nie zawsze jest to informacja prawdziwa. Sytuację gminy
można porównać z sytuacją kraju w latach osiemdziesiatych kiedy krążyły różne dowcipy.
Rząd dał przywileje nauczycielom scedował wszystko na samorządy ale nie dba o
zwykłego mieszkańca. Przywileje te maja korzenie w dalekiej przeszłości, wszyscy
pozostali odczuwają kryzys. Nie jesteśmy zadowoleni z tego budżetu ale go poprzemy.
Sprawa uchwały intencyjnej się ślimaczy, nie wiemy jaką decyzję podjąć w tej sprawie,
nie ma mapy drogowej, która wyprowadziłaby gminę na prostą. Lobby sejmowe nie
pozwala tknąć karty nauczyciela, a może to doprowadzić do upadku gminy. Dodał, że
wierzy w to iż rada znajdzie konsensus w sprawie dobra gminy. Cięcia mogą być bolesne
ale są konieczne i Wójt powinien pierwszy wystąpić z taką inicjatywą. Dodał, że wierzy iż
Rada uzyska akceptację działań w społeczeństwie i nie można obrażać się na głosy
krytyki.
radny Małachowski stwierdził, że do budżetu odnosi się globalnie, skłania się do
wypowiedzi radnego Grzegorskiego przewodniczącego komisji gospodarczej.
Siedzieliśmy siedem godzin, wszyscy stwierdzili, że akceptują taki budżet, może
niektórzy nie zgadzali się w niektórych kwestiach jak radny Kacprzak ale całokształt był
zaakceptowany. Dodał, że prosił o wprowadzenie punktu dotyczącego oświaty, byłbym
wiedział jak jest podzielona rada. Nie do końca zgadzam się w wypowiedzią radnego
Franasa, byłem przewodniczącym przez 4 lata, bo gdybyśmy nie weszli w kredyty i środki
unijne to zarzucono by nam, że nic nie zrobiliśmy, na co można było wziąć braliśmy.
Dodał, że od 1 stycznia śmieci i psy będą gminne, musieliśmy zabezpieczyć na to środki.
radny Franas - ja poprę budżet, potrafię stanąć ponad podziałami. Moja wypowiedź jest
skierowana do Wójta nie do pana Stępnia. Pani Sekretarz swego czasu uczyła mnie
kindersztuki.
3

Wójt Gminy stwierdził, że nie ma alternatywy aby wydatki zgadzały się z dochodami,
budżet musi być taki choć nikomu się nie podoba. Dobrze, że te inwestycje były. Kto i
komu obiecywał kanalizację, na żadnym zebraniu nie obiecywałem inwestycji, był
zrobiony projekt i czeka na realizację.
- radny Grzegorz Świąder zapytał o obietnice Wójta w stosunku do Małoszyc, pan w tej
Sali obiecywał mieszkańcom na zebraniu. Pańskie stwierdzenie, że robimy łaskę i
poprzemy budżet jest nie na miejscu.
Radny Worach Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w posiedzeniu.
- sołtys wsi Dęba dodał, że gmina liczy 3400 mieszkańców, a nauczycieli na terenie gminy
jest 46 i dla nich 960 tys z budżetu trzeba dać, zacytował art. 70 Konstytucji.
- Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt budżetu gminy na rok 2012. Za
przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012 głosowało 11
radnych ( 11 brało udział w głosowaniu).
Ad. 7. d. Projekt uchwały przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy – uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2012-2020 głosowało 14 radnych – jednogłośnie (14 radnych brało udział w
głosowaniu).
Ad. 8. Nie było.
Ad. 9. Przewodniczący Rady ogłosił, że 29 grudnia odbędzie się uroczysta sesja opłatkowa,
złożył życzenia świąteczne.
- pani Kośka Skarbnik Gminy przeprosiła radnych za niedoręczenia projektu uchwały
zmieniającej budżet z powodu braku ostatecznych danych finansowych, złożyła życzenia
świąteczne.
- radny Bolesław Kacprzak poruszył kwestie związane z łowiectwem i obecnością na sesji
Straży Łowieckiej. Odnośnie funduszu sołeckiego stwierdził, że mieszkańcy mają uwagi
do wykonania drogi ze środków funduszu na Wólkach, uwagi dotyczą ilości kamienia.
- Wójt oznajmił, że przeznaczono 7 tys na kruszywo wraz z dowozem, droga liczy prawie 2
km, poprawiono całą drogę, kruszywa nawieziona za ponad 10 tys. Odnośnie straży
łowieckiej to prosili o umożliwienie im przeprowadzenia prezentacji w sprawie
bezpańskich psów.
- pan Łaski sołtys wsi Brudzewice-Kolonia zapytał kto będzie koordynatorem w sprawie
odśnieżania.
- Wójt oznajmił, że będzie on i pan Pisarski.
- radny Worach stwierdził, że należałoby aby prowadził to pracownik by nie było
wszystkiego na głowie Wójta.
- pani Szufladowicz sołtys wsi Poświętne poruszyła kwestie związane z funduszem na
przyszły rok, ponadto zapytała o wysokość czynszu jaki płaci poczta i czy partycypuje w
kosztach ogrzewania.
- Wójt oznajmił, że wszystkie wnioski na fundusz zostały uwzględnione. Poczta płaci około
800 zł czynszu, rozliczane jest ogrzewania, woda i kanalizacja. Jeżeli zwiększymy czynsz
to punkt może zostać zlikwidowany.
- pan Łumiński K-t Gminny OSP ogłosił, że w ICEO odbędzie się w lutym i marcu kurs
informatyczny dla rolników. Podziękował Przewodniczącemu Rady za udział w
posiedzeniu Zarządu Gminnego, złożył życzenia świąteczne.
- radny Marian Kacprzak poruszył kwestie drogi w Buczku na odcinku przebiegającym
przez wiadukt. Zwrócił się o włączenie oświetlenia ulicznego na całą noc w okresie
świątecznym.
- Wójt oznajmił, że od dłuższego czasu prowadzi rozmowy z burmistrzami, ponieważ w
większości droga leży na terenie gminy Opoczno i Drzewica ale bezskutecznie. Odnośnie
-
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zegarów to przestawianie powoduje, że zegary się rozregulowywują. Złożył życzenia
świąteczne.
radny Moskwa poruszył kwestie nieszczelnych drzwi w remizie OSP Gapinin.
Wójt oznajmił, że wykonawca poprawiał drzwi, jeżeli jest konieczność będzie rozmawiał
z wykonawcą.
radny Worach Przewodniczący Rady stwierdził, że na ostatniej sesji będą plany pracy. Na
ostatniej komisji nad budżetem pracowano 7 godzin, nad tą uchwałą też należy solidnie
popracować. Uchwała intencyjna powinna być jeszcze dyskutowana w komisjach.
Poprosił przewodniczących komisji o zajęcie się tą sprawą. Zapoznał zebranych z decyzją
regionalnej dyrekcji ochrony środowiska zabraniającej jakichkolwiek prac na błotach.
Wójt omówił działania jakie podjął w sprawie tej decyzji, gmina zaskarżyła tą decyzję,

Ad. 10. Po wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady sesji radny Worach
Przewodniczący Rady o godzinie 1325 zamknął posiedzenie XII Sesji Rady Gminy
Poświętne.
Przewodniczący Rady Gminy
Protokołował
Mieczysław Worach
Bolesław Kośka
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