Protokół z XIII Sesji Rady Gminy Poświętne,
która odbyła się w dniu 29 grudnia 2011 roku w godzinach 1105-1250 w Sali
konferencyjnej Urzędu Gminy.
Ad. 1. Posiedzenie otworzył radny Mieczysław Worach Przewodniczący Rady Gminy,
na podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania
prawomocnych uchwał – lista radnych w załączeniu do protokołu. Powitał zebranych
radnych, sołtysów kierowników jednostek, Wójta oraz honorowego obywatela gminy
pana Mariana Zacha. Na sekretarza posiedzenia wybrano radnego Andrzeja
Małachowskiego.
Ad. 2. Wójt wniósł poprawkę do proponowanego porządku posiedzenia w postaci
punktu 9f dotyczącego uchwały w sprawie zmiany WPF.
- za przyjęciem poprawki zgłoszonej przez Wójta głosowało 15 radnych –
jednogłośnie.
Porządek posiedzenia po zmianach przedstawia sie następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa za rok
2011.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych za rok 2011.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności Rady za rok 2011.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok,
b) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa na
2012 r.
c) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych na 2012 r.
d) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne na 2012 rok
e) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r.
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Ad. 3. Przyjęto jednogłośnie – 15 radnych brało udział w głosowaniu.
Ad.4. Wójt oznajmił, że ze względu na krótki czas pomiędzy sesjami nie wydał
żadnych zarządzeń, działalność skupiła sie na sprawach bieżących. Dodał, że
sfinalizowano zakup beczki asenizacyjnej dla ZUK, ponadto obecnie trwa kontrola z
urzędu marszałkowskiego na oczyszczalni.
Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2011 przedstawił radny
Pawlik Przewodniczący komisji – w załączeniu do protokołu. Uwag i pytań nie było.
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Ad.6. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa za
rok 2011 przedstawił radny Marian Grzegorski Przewodniczący Komisji – w
załączeniu do protokołu. Pytań i uwag nie było.
Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych za rok 2011 przedstawił radny Andrzej Małachowski Przewodniczący
komisji – w załączeniu do protokołu. Pytań i uwag nie było.
Ad. 8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności Rady za rok 2011
przedstawił radny Mieczysław Worach Przewodniczący Rady – w załączeniu do
protokołu. Pytań i uwag nie było.
Ad. 9a. Projekt uchwały oraz plan pracy przedstawił radny Pawlik Przewodniczący
komisji. Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2012 rok głosowało 14 radnych – jednogłośnie
Ad. 9b. Projekt uchwały oraz plan pracy przedstawił radny Grzegorski
Przewodniczący komisji, dodał, że zagadnienia w planie pracy ujęto kwartalnie.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji BudżetowoGospodarczej i Rolnictwa na 2012 r. głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad. 9c. Projekt uchwały oraz plan pracy przedstawił radny Małachowski
Przewodniczący komisji, dodał, że plan ujmuje zagadnienia kwartalnie.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2012 r. głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad.9d. Przedstawił Przewodniczący Rady Gminy, dodał, że zaplanował 12 posiedzeń
rady, ale dopuszcza możliwość zwiększenia jak i zmniejszenia liczby posiedzeń.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne na
2012 rok głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad. 9e. Projekt uchwały przedstawiła pani Jadwiga Kośka Skarbnik Gminy. Pytań i
uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 r. głosowało
13 radnych – jednogłośnie.
Ad. 9f. Projekt uchwały przedstawiła pani Skarbnik Gminy, dodała, że zmiana WPF
jest konsekwencją zmian w budżecie. Pytań i uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
głosowało 13 radnych – jednogłośnie.
Ad. 10. Radny Krzysztof Wielgus wniósł interpelację, która została odczytana na
posiedzeniu.
- Wójt Gminy odnosząc się do interpelacji stwierdził, że nie jest to jego wymysł.
Od 2003 roku zakładane są zegary astronomiczne w celu oszczędzania energii.
Zaoszczędzone środki szły na modernizację oświetlenia. Droga krajowa jest
oświetlona przez całą noc, nie ma wyłączeń. Zapoznał zebranych z
rozmieszczeniem lamp oraz sposobem zapalania. Dodał, że mogą powstawać
uszkodzenia zegarów, ale fakt świecenia lamp przez całą noc powinien być
zgłaszany do urzędu. Nikt nie zgłosił jak dotychczas takiego przypadku. Jeżeli
uruchomimy lampy na całą noc należy podwoić zaplanowane w budżecie
środki na oświetlenie.
Ad.11. Radny Bolesław Kacprzak poruszył kwestie zastępstwa lekarza w Ośrodku
Zdrowia.
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Wójt oznajmił, ze monitował u starosty i dyrektora szpitala, obiecano, że będzie
przyjmować pani Nowakowska z Drzewicy dwa razy w tygodniu.
Występowałem pisemnie o zabezpieczenie lekarza. Omówił działania
podejmowane w celu zapewnienia opieki lekarskiej w ośrodku zdrowia.
radny Bogusz dodał, że na posiedzeniu rady szpitala omawiano ten problem.
Zapoznał zebranych z działaniami rady szpitala zmierzającej do zapewnienia
lekarza w gminnym ośrodku zdrowia. Dodał ponadto, że radni nie powinni
opuszczać posiedzenia, a tym bardziej podczas głosowań powinni być obecni
wszyscy.
radny Grzegorz, Świąder stwierdził, że usprawiedliwiał sie u
przewodniczącego.
Przewodniczący Rady dodał, że są sytuacje usprawiedliwiające wyjście
radnego, ale nie zawsze można usprawiedliwiać wyjście z głosowania czy z
sesji. Dodał, że w przyszłości nie będzie tolerował takich zwolnień.
Wójt zapytał sołtysów o potwierdzenie faktu palenia się lamp przez całą noc.
sołtys Wólki Kuligowskiej stwierdził, że na Wysmyku świeci sie cała noc.
Wójt zwrócił uwagę, aby sołtysi zgłaszali awarie oświetlenia do pana Barula.
sołtys wsi Brudzewice-Kolonia zapytał o rozwiązanie problemu odbioru śmieci
w przyszłym roku.
Wójt oznajmił, że ustawa wchodzi 1 stycznia, ale na realizację jest 18 miesięcy.
Dopiero w 2013 roku będą istotne zmiany. W przetargu będzie wyłoniona firma
odbierająca odpady i zmiana umów. Zapoznał zebranych z nowymi zasadami
gospodarowania odpadami, jakie wprowadzi ustawa z dniem 1 stycznia.
pan Bajerowski sołtys wsi Dęba czy sołtysi będą mieć spotkania w sprawie
śmieci.
Przewodniczący Rady dodał, że uchwały będą podejmowane dopiero w III
kwartale, rada będzie posiłkować się głosami sołtysów.
pani Badura sołtys wsi Ponikła zapytała o bezpańskie psy.
Wójt stwierdził, że w I kwartale będzie podejmowany program omawiający
zasady postępowania z bezpańskimi psami. Przedstawił zebranym działania,
jakie gmina podejmuje w związku z bezpańskimi psami.
pan Malej sołtys Dęborzeczki zapytał o odszkodowania za grunty przeznaczone
pod remont drogi wojewódzkiej.
Wójt oznajmił, że zarząd dróg wojewódzkich przesunął termin na 2013 rok.
pan Marian Zach oznajmił, że jest zadowolony z faktu zaproszenia go na sesję.
Przez kilka kadencji byłem 3 razy zaproszony na sesję. Złożył zebranym
życzenia noworoczne.
pan Łumiński K-t Gminny OSP – poinformował zebranych o rozpoczynającej
się kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP, odpowiedni terminarz
zostanie złożony u pracownika ds ppoż. W imieniu strażaków z terenu gminy
złożył życzenia noworoczne. Ponadto życzenia dla bliskich solenizantów
Mieczysławów.
pan Dworak K-t Komisariatu Policji również złożył zebranym życzenia.
Przewodniczący Rady dodał, że zapowiadał, że sesja dzisiejsza będzie bardziej
uroczysta, jeżeli ktoś chce się połamać opłatkiem to zostały one przygotowane.
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Wójt Gminy złożył życzenia noworoczne dla wszystkich zebranych,
podziękował za współpracę w minionym roku.
Przewodniczący Rady złożył życzenia noworoczne.

Ad. 12. Po wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady sesji radny
Mieczysław Worach Przewodniczący Rady o godzinie 1250 zamknął posiedzenie XIII
Sesji Rady Gminy Poświętne.
Przewodniczący Rady Gminy
Protokołował
Mieczysław Worach
Bolesław Kośka
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