Protokół z XVI Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu
30 kwietnia 2012 roku w godzinach 1010-1200
Ad. 1. Posiedzenie otworzył i przewodniczył radny Worach Przewodniczący Rady.
Na podstawie listy obecności ( 13 radnych w chwili otwarcia posiedzenia ) stwierdził
kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał, powitał zebranych
radnych, Wójta, panią Sekretarz i Skarbnik, sołtysów, ki8erowników jednostek oraz
zaproszonych gości.
Na sekretarza posiedzenia wybrana 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 w okresie między sesjami.
5 Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2011
6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2011
7. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2011
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia rezygnacji z Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Spraw Socjalnych,
b) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych,
c) w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce samorządu terytorialnego,
d) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Poświętne służebnością drogową,
e) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2012 roku,
f) w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa,
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania, informacje i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
- radni uwag nie wnieśli, przyjęto jednogłośnie.
Ad. 3. Protokół z XV Sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 4 Sprawozdania przedstawił Wójt Gminy – uwag nie było.
Ad. 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w roku
2011 przedstawiła pani Podlasek Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
O godzinie 1030 przybył radny Pawlik i Franas – ilość radnych wzrosła do 15.
Do przedstawionego sprawozdania radni uwag nie wnieśli.
Ad. 6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2011
przedstawiła pani Zasowska Kierownik Gminnego Ośrodka Kultury – radni uwag nie
wnieśli.
Ad. 7. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2011
przedstawiła pani Szufladowicz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej.
- radny Pawlik odnośnie przedstawionej informacji wyraził podziękowanie za
wkładany trud w krzewieniu kultury, życzył dalszych sukcesów. Podkreślając
wagę czytelnictwa za przykład przedstawił sołtysa wsi Dęba pana
Bajerowskiego, który zawsze ma czas na czytanie.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.
O godzinie 11 20 wznowiono posiedzenie.
Ad.8 a. Przewodniczący Rady oznajmił, że na jego ręce wpłynęła rezygnacja radnego
Małachowskiego z funkcji przewodniczącego komisji, poprosił o uszanowanie woli
radnego i przyjęcie rezygnacji.
Za przyjęciem uchwały sprawie przyjęcia rezygnacji z Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych głosowało 14 radnych jednogłośnie.
Przewodniczący Rady podziękował za dotychczasową współpracę radnemu
Małachowskiemu.
Ad. 8 b. Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatów.
- radny Bogusz zgłosił radnego Franasa motywując tym, że jest drugą kadencję
radnym członkiem komisji oświaty, ponadto jest z wykształcenia pedagogiem.
- radny Franas wyraził zgodę na kandydowanie.
Wobec braku innych kandydatur przewodniczący rady poddał pod głosowanie
uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Spraw Socjalnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
- radny Franas podziękował za wybór i zaufanie.
Ad.8.c. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce
samorządu terytorialnego przedstawiła pani Podlasek kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej, dodając, że jest to kontynuacja roku ubiegłego dotycząca pomocy
materialnej dla potrzebujących realizowanej przy pomocy Fundacji Ostoja.
Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej innej jednostce
samorządu terytorialnego głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad.8.d. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Poświętne służebnością drogową przedstawiła pani
Duraj Sekretarz Gminy, poprosiła o wniesienie autopoprawki do projektu
przedstawionego radnym na komisjach. Omówiła zasady udzielania służebności,
dodała, że na tą okoliczność wpłynął stosowny wniosek grupy mieszkańców
Mysiakowca. Zmieniono zakres służebności z drogowej na gruntową.
- Przewodniczący Rady zapytał czy mieszkańcy będą mogli swobodnie
przechodzić
- pani Duraj Sekretarz Gminy oznajmiła, że oczywiście, ale notariusz wyznaczy
odpowiednie wymiary działki przeznaczonej na ustalenie służebności
- pani Sobczyk pracownik gminy dodała, że na mapie ewidencyjnej zostanie
wyrysowany przebieg drogi
- radny Grzegorski zauważył, że należałoby wcześniej ustalić szerokość drogi.
- pani Duraj oznajmiła, że jest to czynność jednostronna.
- radny Kacprzak dodał, że kwestie te były omawiane na komisjach, treść
przedstawionego projektu uchwały budziła obawy, nie byłem przeciwny, ale
przypuszczałem, że może powodować obciążenie dla gminy i budżetu,
działkowcy mogliby domagać się utwardzenia tej drogi. Myślę, że do tego
projektu mieszkańcy nie będą mieć zastrzeżeń.
- radny Moskwa zapytał o koszty i kto je poniesie.
- pani Duraj oznajmiła, że koszty poniosą wnioskodawcy, dodała, że na
podstawie uwag radnych z komisji, które przekazał Wójt została wniesiona
autopoprawka, w umowie zostaną określone koszty i kto je ponosi.

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Poświętne służebnością gruntową głosowało 13 radnychjednogłośnie.
Ad.8.e. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2012
roku przedstawiła pani Jadwiga Kośka Skarbnik Gminy – uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2012
roku głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad.8.f. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa
przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy, dodała, że uchwała ta jest konsekwencją
uchwały w sprawie zmian w budżecie, dodatkowo wprowadzono przedsięwzięcie
związane z przebudową świetlicy, której finansowanie jest rozłożone w czasie a
rozpocznie się w 2013 roku.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa
głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad.9 Nie było.
Ad.10. Nie było
Wobec wyczerpania zagadnień przewidzianych pod obrady sesji i zakończeniu
dyskusji Przewodniczący Rady radny Worach o godzinie 12 zamknął XVI posiedzenie
Rady Gminy Poświętne.
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