PROTOKÓŁ
z sesji Rady Gminy Poświętne NR XVIII/2012 odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku
w godzinach 1000 – 1310 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.
Obecni wg załączonych list obecności.
Przewodniczył radny Mieczysław Worach – Przewodniczący Rady Gminy Poświętne.
Proponowany porządek obrad:
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. Informacja z realizacji funduszu sołeckiego w 2011 r.
6. Informacja o stanie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2012/2013.
7. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
8. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych będących własnością lub
zarządzanych przez Gminę Poświętne, udostępnianych dla operatorów i przewoźników
oraz w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
b/ w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,
c/ w sprawie podziału Gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
d/ w sprawie zmian w budżecie gmina na 2012 r.
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 1. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Worach otworzył XVIII sesję Rady
Gminy Poświętne i powitał radnych, zaproszonych gości oraz wszystkich obecnych na sali
obrad.
Następnie na podstawie listy obecności radnych – obecnych w chwili otwarcia obrad było 15
radnych - stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy - Pana Mieczysława
Stępnia.
Wójt poinformował, że w związku z tym, że na sali obrad są dyrektorzy szkół, którzy
w czasie trwania sesji mają naradę w Kuratorium, chciał na wstępie poinformować obecnych
o wynikach konkursu na stanowiska dyrektorów szkół.
Wójt przedstawił informację na temat powołania komisji konkursowych w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brudzewicach i
Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem oraz wyniki tego konkursu.
Wójt życzył nowo wybranym dyrektorom dobrej współpracy z radą gminy i wójtem oraz
wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Brudzewicach dla Pani
Elżbiety Grzegorskiej a następnie akt powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
Samorządowych w Poświętnem dla Pana Bogusława Fidelusa.
Przewodniczący Rady Gminy złożył również gratulacje nowo wybranym dyrektorom szkół.
Następnie Wójt Gminy poprosił ustępującego dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych
w Poświętnem - Pana Macieja Szufladowicz, o przyjęcie podziękowań za pięcioletnią
współpracę i życzył mu dalszych sukcesów w pracy nauczycielskiej.
Na sekretarza sesji wybrano radnego Andrzeja Małachowskiego - jednogłośnie, przy
obecności 14 radnych..
Ad. pkt 2. Przewodniczący Mieczysław Worach poinformował, że radni otrzymali
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proponowany porządek obrad i zapytał, czy są wnioski dotyczące zmiany lub uzupełnienia
porządku obrad.
- Radny Sławomir Moskwa złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 8 c,
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie podziału Gminy Poświętne na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
z tego powodu, że Komisja oświatowa, której jest członkiem nie omawiała tego projektu na
swoim posiedzeniu. Zaproponował przeniesienie tego punktu na sesję wrześniową.
Przewodniczący obrad poddał wniosek radnego Moskwy pod głosowanie.
Za przyjęciem wniosku głosowali wszyscy obecni tj. 15 radnych.
Innych wniosków nie złożono.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad z
uwzględnieniem zmiany.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.
Przyjęty porządek obrad przedstawia się następująco:
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. Informacja z realizacji funduszu sołeckiego w 2011 r.
6. Informacja o stanie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2012/2013.
7. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Poświętne,
b/ w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,
c/ w sprawie zmian w budżecie gmina na 2012 r.
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 3. Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie – w obecności 15 radnych.
Ad. pkt 4. Wójt Gminy – Mieczysław Stępień przedstawił informację z działalności
w okresie między sesjami. Pytań nie zgłaszano. Informacja pisemna w załączeniu do
protokołu.
Ad. pkt 5. Informację z realizacji funduszu sołeckiego w 2011 r. przedstawił Wójt Gminy Mieczysław Stępień. Informacja pisemna w załączeniu do protokołu.
Ad. pkt 6. Informację o stanie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2012/2013
przedstawili dyrektorzy szkół:
- Pani Elżbieta Grzegorska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Brudzewicach. Pytań nie
zgłoszono. Informacja pisemna w załączeniu do protokołu.
- Pani Marzena Ciechański - dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębie. Pytań nie było.
Informacja pisemna w załączeniu do protokołu.
- Pan Maciej Szufladowicz - ustępujący dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych
w Poświętnem. Informacja pisemna w załączeniu do protokołu.
- Pan Bogusław Fidelus - nowo wybrany dyrektor ZSS w Poświętnem w uzupełnieniu
powyższej informacji dodał, że w celu usprawnienia komunikacji dokonano pewnych
modyfikacji w szkole tj. pomieszczenia sekretarza szkoły, dyrektora i pokój nauczycielski
znajdują się na parterze obok siebie. W miejscu, gdzie wcześniej był pokój sekretarza została
przeniesiona szatnia dla zerówki, by dzieci najmłodsze nie musiały schodzić do szatni
w piwnicach.
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Następnie dyrektor poinformował, że zamierza zwrócić się do rady gminy z prośbą o
zaplanowanie w przyszłorocznym budżecie kwoty na monitoring szkoły, z tego powodu, że
wokół szkoły zbierają się różne grupy młodzieży, której zachowanie pozostawia wiele do
życzenia. Elewacja szkoły została podczas wakacji częściowo zniszczona i na dzień dzisiejszy
nie może być mowy o ogrodzeniu szkoły, ponieważ na jej terenie znajduje się miasteczko
ruchu drogowego i boisko, które to obiekty powinny być udostępnione dla wszystkich.
Dlatego propozycja monitoringu szkoły, wynika z potrzeby ochrony mienia.
- Radny Andrzej Pawlik pogratulował nowemu dyrektorowi słusznych decyzji i życzył, żeby
to dobre zarządzanie było również widoczne na niwie edukacyjnej, żeby dla dobra dzieci nie
było czterodniowych dni pracy nauczycieli.
- Pan Bogusław Fidelus w odpowiedzi wyjaśnił, że plan godzin nauczycieli jest zaplanowany
dla wszystkich na pięć dni.
- Pan Maciej Szufladowicz przypomniał, że w ostatnim roku szkolnym był również
pięciodniowy dzień pracy dla wszystkich nauczycieli, ale komisja rewizyjna nie pofatygowała
się togo sprawdzić w projektach organizacyjnych.
Na tym dyskusję zakończono w tym punkcie.
Ad. pkt 7. Informację z wykonania budżetu gmina za I półrocze 2012 roku przedstawiła Pani
Jadwiga Kośka - skarbnik gminy.
Po przedstawieniu informacji w dyskusji głos zabrali:
- Radny Marian Grzegorski - przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodrczej i Rolnictwa
Stwierdził, że komisja ta szczegółowo zapoznała się z informacją z wykonania budżetu gminy
za I półrocze podczas posiedzenia komisji. Członkowie tej komisji nie mieli zastrzeżeń do
wykonania budżetu w I półroczu.
Innych uwag nie było. Informacja pisemna z wykonania budżetu za I półrocze w załączeniu
do protokołu.
O godzinie 1100 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 20 minut przerwy w obradach.
O godzinie 11 20 Przewodniczący wznowił obrady.
Ad. pkt 8a) Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Poświętne, przedstawił Wójt Gminy - Mieczysław Stępień.
- Radny Stefan Kwaśniak odnosząc się do projektu uchwały zapytał, czy określenie tych
przystanków nie będzie obligowało gminy do zrobienia zatoczek i zadaszeń.
- Wójt wyjaśnił, że korzystanie z przystanków jest bezpłatne. Jeśli w przyszłości będzie
remont drogi, a warunki terenowe pozwolą, to należałoby zrobić zatoczki, dla bezpieczeństwa
korzystających z przystanków.
- Pani Anna Duraj - sekretarz gminy dodała, że te miejsca przystankowe są usytuowane przy
drogach gminnych, dla bezpieczeństwa zwłaszcza dzieci dojeżdżających do szkoły.
Po dyskusji Przewodniczacy Rady Gminy poddał pod głosowanie przedstawiony projekt
uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowała 13 radnych, przy obecności 13 radnych. Uchwała została
przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/101/12 w załączeniu do protokołu.
Ad. pkt 8b) Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
przedstawił Wójt Gminy - Mieczysław Stępień. Wyjaśnił, że do Wójta Gminy wpłynęło
pismo Komendanta Komisariatu Policji w Drzewicy dotyczące dofinansowania policji, w celu
zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa i porządku odpustu św. Michała, który
corocznie odbywa się w ostatnią niedzielę września. Wójt wyjaśnił, że Komenda nie jest
w stanie zabezpieczyć odpowiedniej liczby policjantów, dlatego należałoby ściągnąć
dodatkowych policjantów z urlopów, co oczywiście będzie kosztowało.
Informację Wójt uzupełnił Pan Wojciech Dworak - komendant Komisariatu Policji
w Drzewicy wyjaśniając, że ponadnormatywne służby policji są już finansowane w Drzewicy.
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Komendant dodał, że te ponadnormatywne służby pozwoliłyby zapewnić bezpieczeństwo
mieszkańcom i przybyszom podczas soboty i niedzieli w czasie odpustu. Poprosił o
uwzględnienie prośby o datację, która pozwoliłaby zapewnić to bezpieczeństwo. Następnie
przedstawił formułę wykonywanych zadań przez policję oraz cele i zadania takiej służby
podczas odpustu. Stwierdził, że jest świadomy sytuacji budżetu naszej gminy i dlatego
kwestię wysokości dotacji pozostawia do uznania radnych.
- Radny Grzegorz Świąder stwierdzi, że nie jest przeciwny temu by wynagradzać policję za
pracę dodatkową, ale zapytał czy gmina jest jedynym adresatem tej prośby, czy druga strona
imprezy też była adresatem prośby o pomoc finansową.
- Komendant W. Dworak wyjaśnił, że ustawa o policji w sposób jednoznaczny wskazuje
adresatów i nie może policja wystąpić do innych podmiotów poza samorządem. Mówi o tym
art. 13 ust. 4a w/w ustawy. Dodał również, że można by stwierdzić, że niech się dzieje co
chce, ale chyba nie o to chodzi. Wszystkim powinno zależeć na bezpieczeństwie i sprawnym
kierowaniu ruchem. Do policji dochodzą również pozytywne sygnały o pomocy policjantów
przy pracy podczas takiej imprezy.
- Wójt stwierdził, że odpust św. Michała jest również dużą okazją do promocji gminy. Parafia
przejęła obowiązki dotyczące zabezpieczenia socjalnego policji i straży, co do tej pory
zabezpieczała gmina.
- Radny Bolesław Kacprzak wyraził wątpliwość, czy pomaganie wszystkim jest dobrą
sprawą, gdyż władza centralna spycha wszystko na barki samorządu. Pomoc gminy nauczy
władzę centralną, że jeśli jest taka konieczność to samorząd sobie poradzi. Oprócz policji są
również firmy ochroniarskie, które również mogą zarobić, a zabezpieczenie drogi krajowej
nie powinno leżeć w gestii gminy.
- Komendant W. Dworak stwierdził, że zdarzają się również sytuacje, że samorządy nie
uwzględniają próśb policji i wówczas policja wystawia służby w takim zakresie, w jakim ma
możliwości.
- Radny Marian Grzegorski stwierdził, że problem jest, ale ten temat należy rozwiązać. Dodał,
że jest za tym żeby pomóc policji, ale nie w takiej kwocie, o jaką wnioskuje. Zaproponował
trzy patrole od soboty, co by kosztowało 1200 zł.
- Radny Stefan Kwaśniak stwierdził, że z racji promocji, o której mówił wójt jest zasadne,
żeby dać dotację, ale nie 5800 zł jak wnioskuje komendant ale mniej, w miarę możliwości
naszego budżetu.
- Wójt zaproponował kwotę 2200 zł.
- Przewodniczący Mieczysław Worach stwierdził, że sprawa kwoty jest drugorzędna. My jako
samorządowcy powinniśmy się skupić na przepustowości drogi krajowej, żeby nas nie
posądzono, że płacimy policji za ochronę straganów. Tę rzecz policja i tak ma zabezpieczyć.
Na komisji była dyskutowana kwota 2200 zł, a jeśli są jakieś inne wnioski w sprawie kwoty
to poprosił o zgłaszanie.
- Radny Andrzej Pawlik stwierdził, że wydarzenie, jakim jest odpust św. Michała ma wielką
rangę, jak co najmniej dożynki w Spale. Gdyby nie było ustawy o policji, to byłby przeciwny
dotacji, ale w tym przypadku nie ma uwag.
Przewodniczący obrad zapytał czy są inne propozycje co do kwoty.
Propozycji innych nie zgłoszono.
W związku z powyższy Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 2200 zł dla Policji pod
głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XVIII/102/12 w załączeniu do protokołu.
Ad. pkt 8c) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2012
przedstawiła Pani Jadwiga Kośka - Skarbnik Gminy. Pani skarbnik wyjaśniła, czego dotycząc
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zmiany w budżecie.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr XVIII/103/12 w załączeniu do protokołu.
Ad. pkt 9. Interpelacji nie zgłoszono.
Ad. pkt 10. W punkcie dot. zapytań i wolnych wniosków głos zabrali:
- Wójt - Mieczysław Stępień poinformował, że zbliża się termin składania wniosków o
fundusz sołecki tj. do końca września 2012 r. Zaproponował, by wnioski do urzędu gminy
złożyć do 15 września, żeby w razie błędów można było dokonać poprawek. Do końca
września należy złożyć do urzędu poprawny wniosek. Realizacja inwestycji sołeckich winna
być wykonywana na mieniu gminnym.
Wójt zwrócił się z pytaniem do sołtysów czy są jakieś niejasności w sprawie funduszu
sołeckiego.
- Pani Zuzanna Szufladowicz - sołtys wsi Poświętne zapytała, czy jest szansa na targowisko
w Poświętnem na terenie po byłej GS.
- Wójt Gminy stwierdził, że należałoby pozyskać grunt od wspólnoty.
- Pani Elżbieta Sobczyk - inspektor w urzędzie gminy wyjaśniła, że teren po byłej GS, który
był planowany na targowisko jest w trakcie procesu komunalizacji. Gmina nie ma jeszcze
dokumentu stwierdzającego jej własność do tego gruntu. Procedura komunalizacyjna
związana jest z różnymi ogłoszeniami i procedurami, które nie są możliwe do pominięcia i
potrzeba trochę czasu na uzyskanie decyzji komunalizacyjne.
- Radny Michał Franas stwierdził, że w planie rozwoju miejscowości Poświętne była już ta
inwestycja uwzględniona i należy do tego wrócić i zrobić targowisko z prawdziwego
zdarzenia, żeby nie było dzikich targowisk.
- Pan Maciej Szufladowicz podziękował za współpracę z radą gminy podczas pełnienia
funkcji dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Poświętnem. Odniósł się również do
swojej pracy dyrektora i przedstawił dane z opinii uczniów na temat przebywania w szkole.
Opinie te kształtują się na poziomie powyżej dobrego. Przestawił również stopień
samopoczucia nauczycieli w ostatnim czasie, który kształtował się na poziomie dobrym.
Następnie dyrektor przedstawił wyniki ostatnich egzaminów gimnazjalnych, które wypadły
na poziomie zadowalającym. Dyrektor stwierdził, że szkołę przekazuje na poziomie dobrym.
- Wójt przedstawił informacje (ulotki) dotyczące Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego. Sentencja ulotki jest taka, żeby zbierać podpisy od
mieszkańców w sprawie zmiany ustawy o dochodach. Zaapelował do sołtysów i radnych o
rozpropagowanie ulotek i zbieranie podpisów zaznaczając, że nie jest to inicjatywa żadnej
partii politycznej.
Następnie Wójt odczytał pismo firmy Amber Energia dotyczące pozyskania w formie
dzierżawy terenów pod farmy słoneczne tzn. na kolektory słoneczne. Wymagany teren o
kształcie kwadratu lub zbliżonym do kwadratu, o powierzchni okł, 5 ha. Wójt poprosił o
zgłaszanie się wspólnot gruntowych, które mają wymagane grunty.
- Przewodniczący Rady Gminy odczytał postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie
Tryb. z dnia 29 czerwca 2012 r. o oddaleniu skargi mieszkańców części wsi BrudzewiceKolonia na ustalenia w sprawie podziału Gminy Poświętne na okręgi wyborcze.
- Radny Andrzej Pawlik zapytał, kto będzie płacił za oświetlenie przy drodze wojewódzkiej
w Dęborzeczce, w związku z zainstalowaniem nowych lamp.
- Wójt odpowiedział, że od 2007 r. gmina płaci za oświetlenie uliczne.
- Pan Stanisław Malej - sołtys wsi Dęborzeczka zapytał, czy będzie jakaś wiata przystankowa
przy nowej drodze wojewódzkiej w Dęborzeczce.

6
-Wójt wyjaśnił, że w planie realizacji drogi nie ma wiaty ani przystanku.
- Radny Andrzej Pawlik powrócił do pisma dotyczącego kolektorów słonecznych i stwierdził,
że wójt przeczytał pismo i zlecił sołtysom realizację. Dodał, że jest przeciwny temu, żeby to
sołtysi lub radni robili. Wójt powinien się zająć tą sprawą. Radny stwierdził, że oczekuje
działania od wójta w sprawie zakupu gruntów i ewentualnego wydzierżawienia ich firmie
Amber Energia.
- Wójt stwierdził, że pismo wpłynęło wczoraj i obecnie zapoznaje on radę z tą sprawą,
z prośbą o sugestie.
- Pan Henryk Sobczyk - sołtys wsi Studzianna stwierdził, że wspólnota w Studziannie ma
takie tereny.
Następnie zwrócił uwagę, że w Studziannie przy przystanku nie ma żadnej zatoczki, a dzieci
są zabierane przez autobus szkolny. Należałoby rozmawiać GDDKiA na temat
zagospodarowania pasa drogi krajowej poprzez przykrycie rowów i zrobienie zatoczki.
- Pan Norbert Kacprzak - mieszkaniec Małoszyce poruszył temat przedszkola. Poprosił, by
rada gminy podjęła decyzje zmierzające do założenia przedszkola lub zabezpieczyła kwotę
w przyszłorocznym budżecie gminy na dofinansowanie dla dzieci, które byłyby
w przedszkolu prowadzonym przez inny podmiot.
- Wójt stwierdził, że gmina zleciła stowarzyszeniu utworzenie przedszkola, ale wniosek nie
przeszedł wymogów formalnych.
- Pan Kacprzak Norbert poprosił w imieniu rodziców o zajęcie się sprawą przedszkola.
- Radny Sławomir Moskwa zapytał wójta o wykorzystanie funduszu sołeckiego w Gapininie,
gdyż wcześniej miał uwagi co do jego wykorzystania. Spytał czy jest ta sprawa zakończona.
- Wójt w odpowiedzi stwierdził, że jeśli chodzi o kruszywo na drogi, to jest zakupione i jeśli
będą deszcze, które zazwyczaj powodują zniszczenie dróg, to wówczas nawiezie się
kamienia.
- Radny S. Moskwa zapytał, czy coś się zmieniło odnośnie Gapinina, gdyż wójt obiecywał,
że jakiś kamień będzie jeszcze dany.
- \Wójt stwierdził, że to co było zabezpieczone na ten cel zostało rozwiezione na drogi.
- Radny Moskwa stwierdził, że oczekuje iż w Gapininie zostanie dowieziony kamień, który
był zaplanowany.
Następnie radny zwrócił się z pytaniem do kierownika Zakładu Usług Komunalnych - Pana
Stanisława Lipskiego, dlaczego nie było powiadomienia mieszkańców wsi Małoszyce
o awarii wodociągu i odcięciu wody.
- Pan Stanisław Lipski - kierownik ZUK wyjaśnił, że to była awaria, nikt jej nie planował i
nie było czasu wcześniej powiadomić, że nie będzie wody.
- Radny Grzegorz Świąder stwierdził, że można było nieco później zamknąć wodę a
wcześniej powiadomić mieszkańców.
- Pan S. Lipski wyjaśnił, że woda była zamknięta na długości 100 m, można było korzystać
z hydrantów.
- Radny Jan Świąder poprosił o zainteresowanie się drogę z Poświętnego na Iły, gdyż jej stan
jest niezadowalający.
- Radny Sławomir Moskwa zapytał o Lokalną Grupę Działania, czy działa w ogóle i kto w
niej działa.
- Wójt odpowiedział, że Lokalna Grupa Działania działa i dziwi się, że radny nic na ten temat
nie wie. Jeśli ktoś chce uczestniczyć w LGD, to musi złożyć deklarację i będzie zapraszany na
spotkania. Wójt poinformował radnego, kto wchodzi w skład grupy z gminy Poświętne.
- Radny Michał Franas stwierdził, że to chyba normalne, że radni się pytają i mają takie
prawo by wiedzieć, co się dzieje w LDG, gdyż płacimy składki.
- Radny Grzegorz Świąder zapytał wójta, gdzie mają się udać mieszkańcy, którzy są
zainteresowani utworzeniem przedszkola i co zrobić by było przedszkole w naszej gminie.
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- Wójt stwierdził, że jeśli ma być przedszkole gminne to należałoby w budżecie gminy
zabezpieczyć 120 tys. zł na jego działalność. Jeśli przedszkole ma prowadzić stowarzyszenie,
to trzeba zabezpieczyć 80 tys. zł.
- Pan Kacprzak Norbert stwierdził, że jako przedstawiciel rodziców jest zainteresowany tym,
by było stowarzyszenie i w imieniu rodziców stwierdził, że są zdesperowani by dopłacić do
przedszkola, ale żeby gmina też dołożyła. Poprosił o pomoc w tej sprawie.
- Wójt zapytał, czy budżet gminy stać na to by dotować przedszkole.
Ad. pkt 11. Przewodniczący obrad o godzinie 1310 zamknął XVIII sesje Rady Gminy
Poświętne.
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