Protokół z XVII
Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 15 czerwca 2012 roku
w godzinach 1215-1450 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne
Ad.1. Posiedzenie otworzył i przewodniczył radny Worach Przewodniczący Rady Gminy. Na
podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych
decyzji (13 radnych w chwili otwarcia posiedzenia). Powitał Panią Marię Sołtysiak Dyrektora
Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Opocznie, pana Ryszarda Wilka Zastępcę
dyrektora szpitala powiatowego w Opocznie, zaproszonych gości oraz Wójta, radnych,
sołtysów i kierowników jednostek.
Na sekretarza obrad wybrano radnego Bogusza – wyraził zgodę
Ad. 2 Przewodniczący Rady oznajmił, że poniższy porządek posiedzenia został radnym
przesłany, zapytał czy są uwagi.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o stanie służby zdrowia na terenie gminy.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2011r.:
a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury,
b) wystąpienie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej,
c) dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i
sprawozdania finansowego :
a. Wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za
2011 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2011rok,
b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji
budżetu za 2011 rok,
c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu
za 2011 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,
d. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
e. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej,
f. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze,
b) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
c) w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa,
d) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem,
e) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,
f) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
za 2011 rok,
g) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu wykonania budżetu za 2011
rok,
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

1

Wójt Gminy wniósł o wprowadzenie do porządku posiedzenia projektu uchwały w
sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
- radni jednogłośnie przyjęli wniosek o zmianę porządku. Po wprowadzeniu zmian w
postaci przesunięcia kolejności uchwał przewodniczący poddał pod głosowanie
zmieniony porządek.
Za przyjęciem porządku głosowano jednogłośnie ( 13 radnych obecnych).
-

Porządek posiedzenia po wprowadzeniu zmian:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja o stanie służby zdrowia na terenie gminy.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2011r.:
a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury,
b) wystąpienie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej,
c) dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i
sprawozdania finansowego :
a) Wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011
rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2011rok,
b) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji
budżetu za 2011 rok,
c)Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu
za 2011 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,
d) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
e) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej,
f) Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
b) w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze,
c) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
d) w sprawie zmiany uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa,
e) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnego
Ośrodka Kultury w Poświętnem,
f) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnej
Biblioteki Publicznej w Poświętnem,
g) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu za 2011 rok,
h) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu wykonania
budżetu za 2011 rok,
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Ad. 3. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie.
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Ad.4. Informacje o stanie służby zdrowia na terenie gminy przedstawił pan Ryszard Wilk
Zastępca Dyrektora Szpitala Powiatowego w Opocznie. Dodatkowych informacji udzielała
pani Maria Sołtysiak dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób
Niepełnosprawnych starostwa powiatowego.
- pani Ewa Chechelska kierownik ośrodka zdrowia w Poświętnem dodała, że aktualnie
zadeklarowanych pacjentów w tutejszym ośrodku jest 2200.
- pan Bajerowski sołtys wsi Dęba zapytał o sytuację ośrodka zdrowia w Kraśnicy do
którego zadeklarowani są mieszkańcy Dęby, dodał, że do Poświętnego jest daleko, tak
samo jak do Opoczna, a jest dużo ludzi starszych nieposiadających możliwości
dojazdu.
- pan Wilk omówił problem ośrodka zdrowia w Kraśnicy, dodając, że ekonomia jest
nieubłagana, przy takiej liczbie deklaracji szpital nie może utrzymywać ośrodka.
Szpital dysponuje przychodnią rejonową w Opocznie, tam mogą leczyć się osoby z
Kraśnicy i Dęby., poza tym brakuje nam kadry lekarskiej.
- radny Bogusz dodał, że na radzie szpitala poruszał kwestie ośrodka zdrowia w
Kraśnicy, obecnie planuje uruchomienie przychodni Vitamed z Opoczna.
- Wójt oznajmił, że uczestniczył w spotkaniu z dyrektorem i starostą w tej sprawie,
Vitamed może uruchomić przychodnię ale gdy będzie ponad 2 tys. deklaracji, o
wszystkim decyduje ekonomia. Zwrócił się z prośbą o zwiększenie kadry specjalistów
do naszego ośrodka.
- pan Wilk oznajmił, że obecnie jest 1 lekarz pediatra na stażu, być może w przyszłości
coś się da zrobić. Obecnie jest bardzo mało miejsc dla studentów robiących
specjalizację.
- radny Worach Przewodniczący Rady podziękował za przybycie i przedstawienie
obszernej informacji.
- pani Sołtysiak dyrektor wydziału zdrowia ponownie zwróciła się z prośbą o zwrócenie
uwagi na problemy osób niepełnosprawnych, starostwo posiada środki i możliwości
tworzenia programów aktywizacyjnych dla niepełnosprawnych. W Opocznie powstała
fundacja prowadząca rehabilitację, w której uczestniczy ponad 70 osób.
Ad 5. Informację przedstawił Wójt Gminy – w załączeniu do protokołu.
Ad.6 a. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiła pani Halina
Zasowska Kierownik GOK.
Ad. 6 b. Sprawozdanie finansowe Gminnego Biblioteki Publicznej przedstawiła pani Maria
Szufladowicz kierownik.
Ad.6.c. radni uwag nie wnieśli.
Ad. 7 a. W imieniu Wójta Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie
finansowe oraz informację o stanie mienia za rok 2011 przedstawiła pani Jadwiga Kośka
Skarbnik Gminy.
Ad 7.b. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2011
rok przedstawiła pani Jadwiga Kośka Skarbnik Gminy.
Ad. 7.c. Ocenę Komisji Rewizyjnej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu za 2011
rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia przedstawił radny Pawlik
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Ad. 7. d. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
przedstawił radny Pawlik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, dodał, że w
przeprowadzonym jawnym głosowaniu stosunkiem głosów 3 za przy 2 wstrzymujących się
komisja podjęła decyzję o wystąpieniu z niniejszym wnioskiem.
Ad. 7 . e. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
w sprawie wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy przedstawiła pani Jadwiga Kośka
Skarbnik Gminy.
3

Ad. 7.f. Radni nie wnieśli uwag oraz nie podjęto dyskusji nad przedstawionymi
sprawozdaniami i opiniami.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę w posiedzeniu do godziny 1350.
Po wznowieniu obrad przystąpiono do głosowania uchwał.
Ad. 8a. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedstawił Wójt Gminy. Radni
uwag nie wnieśli. Za podjęciem uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków głosowano
jednogłośnie ( 15 radnych brało udział w głosowaniu ).
Ad. 8 b. Projekt uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze przedstawiła pani
Elżbieta Sobczyk pracownik urzędu. Uwag nie Było. Za przyjęciem uchwały w sprawie
podziału Gminy Poświętne na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów i
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym głosowało 11 radnych, 1 był
przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu ( 14 radnych brało udział w głosowaniu).
Ad. 8 c. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok przedstawiła pani
Jadwiga Kośka Skarbnik Gminy. Uwag nie było. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2012 rok głosowano jednogłośnie ( 15 radnych głosowało).
Ad. 8 d. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2012–2020 przedstawiła pani Jadwiga Kośka Skarbnik Gminy. Uwag
nie było. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata 2012–2020 głosowano jednogłośnie (15 radnych głosowało).
Ad. 8. e. Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem przedstawiła pani Jadwiga Kośka Skarbnik
Gminy, uwag nie było. Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2011 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem głosowano
jednogłośnie (15 radnych głosowało ).
Ad. 8. f. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem, przedstawiła pani Jadwiga Kośka Skarbnik
Gminy, uwag nie było. Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2011 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem głosowano
jednogłośnie ( 15 radnych głosowało ).
Ad.8. g. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu za 2011 rok przedstawiła pani Jadwiga Kośka Skarbnik Gminy, uwag
nie było. Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok głosowano jednogłośnie (15 radnych
głosowało).
Ad. 8.h. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu
wykonania budżetu za 2011 rok przedstawił radny Worach Przewodniczący Rady, uwag nie
było.Za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu
wykonania budżetu za 2011 rok głosowano jednogłośnie ( 15 radnych brało udział w
głosowaniu ).
Wójt Gminy – podziękował radnym za udzielenie absolutorium, dodał, że w
poprzednich latach było lepiej, najlepszym rokiem był rok 2010 gdzie na inwestycje
wydano prawie 6 mln. średnio było około 27% budżetu przeznaczane na inwestycje.
Obecnie spłynęły wszystkie środki unijne, zadłużenie mamy niskie, ale nie mamy, z
czego wygospodarować na wkład własny. Przed nami stoją poważne decyzje
szczególnie w dziedzinie oświaty. Obecną nadwyżkę spożytkujemy przy obecnie
realizowanej przebudowie świetlicy wiejskiej w Brudzewicach.
Ad. 9. nie było
-
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Ad.10. Radny Worach Przewodniczący Rady poinformował, że do biura rady wpłynęły
odpowiedzi na podejmowane przez radę stanowiska. Pismo przesłało Ministerstwo
Sprawiedliwości i Polityki Społecznej, pisma do wglądu dla zainteresowanych w biurze rady.
- radny Pawlik pogratulował Wójtowi uzyskania absolutorium, podsumowując,
stwierdził, że Komisja Rewizyjna jak i pozostałe komisje wnikliwie analizowała
budżet i sprawozdania. Cieszy zrozumienie sensu realizacji budżetu i stanu
finansowego w jakim jest gmina. Mimo, że kadencja w połowie to zapala się zielone
światło na znalezienie konsensusu na następne lata, należy zastanowić się nad
znalezieniem zdolności inwestycyjnej gminy, obecne nakłady w wysokości 1,38% na
inwestycje są żenująco niskie. W niektórych latach wydatki dochodziły nawet do 35%.
Obciążenia gminy nie są współmierne dla wszystkich mieszkańców, ten tzw. nasz
„chleb” należy dzielić sprawiedliwie. Nie możemy zamykać oczu na problemy, które
się pojawiają, mamy przeinwestowanie w oświacie i niektórych działach, jest to
problem krajowy ale również gminny. Gdyby wspólnymi siłami udało się rozwiązać
ten problem moglibyśmy osiągnąć zdolność inwestycyjną na wysokości 20% i dużo
zrobić dla mieszkańców, a niewybranych działań realizowanych na podstawie ustaw.
Cieszy mnie zrozumienie pomimo antagonizmów, jakie były w radzie, proszę aby była
tak dalej, pan ma wskazywać co dalej zrobić aby gmina była gminą Poświętne.
- pan Łumiński K-t Gminny OSP zwrócił sie do rady z problemem uruchomienia
selektywnego powiadamiania dla jednostki w Poświętnem, która jest w Krajowym
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i co jest wymagane przez komendy, jest to ciche
powiadamianie bez użycia syren. Jednostka ma zalecenia, bez realizacji których
zostało obcięte dofinansowanie z KSRG. Jednostka musi zakupić dwa aparaty
tlenowe. Ponadto zgodnie z obowiązującymi normami jednostka musi być
wyposażona w zestaw segregacyjny dl pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Wątpliwości budzi podział ekwiwalentu ponieważ nie można płacić strażakom za
szkolenia organizowane przez jednostkę a konieczne do osiągnięcia wysokiej
sprawności strażaków. Potrzebne jest stosowne zarządzenie Wójta. Miesięcznie może
to dać kwotę około 120 zł. Jednostka z Poświętnego z okazji Euro 2012 została
zmobilizowana do całodobowego systemu gotowości. Skierowano jednego strażaka na
egzamin recertyfikacyjny z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Trzech
druhów z MDP wyjeżdża na obóz pożarniczy, są to wydatki nieobciążające budżetu
gminy. Prosimy o dowiezienie druhów do punktu zbiorczego w Tuszynie. Pozostałe
jednostki są w dobrej sprawności bojowej, pozostaje do przeszkolenia kilku strażaków
z OSP Gapinin.
- pani Zasowska Kierownik GOK wspólnie z panią Błaszczyk szefową KGW z Dęby
zaprosiła radnych i sołtysów na wieczór sobótkowy organizowany w dniu 23 czerwca.
- Wójt Gminy omówił kwestie związane z projektem opisowym katastru wyłożonym do
wglądu, dodał, że opracowanie skutkuje zmianami w podatkach od nieruchomości dla
mieszkańców, którzy posiadają poniżej 1 ha gruntów. Dokumentacja była do wglądu
w starostwie ale po interwencji zostanie wyłożona w urzędzie gminy w dniach 26 i 28
czerwca.
- radny Moskwa podziękował Wójtowi za wyłonienie dostawcy wyposażenia do
świetlicy, zapytał również o przeprowadzenie pozostałych niezbędnych remontów.
- Wójt po zakończeniu pierwszego etapu będzie wykonana reszta, środki na pewno nie
przepadną.
- radny Moskwa pytał czy zakończono prace związane z funduszem sołeckim.
- Wójt oznajmił, że częściowo zrealizowano prace, większość odnosiła się do remontów
dróg, w Gapininie dopiero zrzucono kilka samochodów tłucznia. Po ostatnich
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deszczach należy powtórnie remontować drogi, obecnie remonty dróg pozostałe
zadania w późniejszym czasie.
- pani Szufladowicz sołtys Poświętnego zapytała czy podczas remontu chodnika zostaną
usunięte rosnące tam drzewa.
- Wójt oznajmił, że mieszkańcy optują za pozostawieniem drzew.
- radny Franas zgłosił problem państwa Chabrów, którzy skarżą sie na niszczenie
ogrodzenia przez samochody poruszające się po drodze. Poparł wypowiedź pani sołtys
w sprawie drzew.
- Wójt dodał, że może być zaskarżenie decyzji o wycięciu drzew do ochrony
środowiska.
- radny Małachowski stwierdził, że straż jest na każde zawołanie i należałoby spełnić
ich prośby.
- Wójt oznajmił, że w drugim półroczu powróci do kwestii poruszanych przez k-ta po
przeanalizowaniu realizacji budżetu.
- radny Worach Przewodniczący Rady stwierdził, że na następną sesję wprowadzi się
stosowny projekt uchwały satysfakcjonujący strażaków.
- Wójt poinformował, że firma z Piotrkowa w drugim półroczu będzie zbierać
bezpłatnie zużyty sprzęt RTV i AGD.
Wobec wyczerpania zagadnień przewidzianych pod obrady sesji i zakończeniu dyskusji
Przewodniczący Rady radny Worach o godzinie 1450 zamknął XVII posiedzenie Rady Gminy
Poświętne.
Protokołował
Bolesław Kośka

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Worach

6

