PROTOKÓŁ
z sesji Rady Gminy Poświętne Nr XIX odbytej w dniu 23 października 2012 roku
w godzinach 1010 – 1410 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.
Obecni wg załączonych list obecności, dodatkowo w posiedzeniu udział wzięli:
Przedstawicielki Powiatowego Lekarza Weterynarii, Komendant Komisariatu Policji,
Przewodniczący Rady Powiatowej Izb Rolniczych.
Przewodniczył radny Mieczysław Worach – Przewodniczący Rady Gminy Poświętne.
Ad. 1. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania
prawomocnych uchwał. Na sekretarza posiedzenia wybrano radnego Małachowskiego –
wyraził zgodę.
Ad. 2. Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii
5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Opoczyńskiego Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego o współpracy z gminą Poświętne.
6. Informacja K-ta Komisariatu Policji w Drzewicy o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego w gminie.
7. Informacja Wójta Gminy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie podziału Gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
- Wójt Gminy zgłosił wniosek o wniesienie punktu 9 b i c dotyczącego podjęcia uchwał
w sprawie zmian w budżecie oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
przedkładając radnym stosowne projekty uchwał.
- radny Grzegorski zapytał o zmiany powodujące konieczność wniesienia projektów
uchwał.
- Wójt oznajmił, że zmiany praktycznie są na każdej sesji, jednakże trudno jest
wszystkie przewidzieć. Obecne generalnie dotyczą realizacji zaleceń pokontrolnych
dotyczących kontroli realizacji inwestycji termomodernizacji obiektu szkoły i
nałożonych na gminę kar w wysokości 133 tys zł.
- radny Franas stwierdził, że pilne sprawy powinny być omówione przez
przewodniczącego, dowiadujemy się tuż przed sesją, jeżeli można to należałoby
przełożyć aby zagadnienia omówić na komisjach.
- Wójt dodał, że pismo wpłynęło późno i nie było możliwości omówienia sprawy na
komisjach, wprowadzane jest teraz na sesję ponieważ liczone już są odsetki i narasta
zobowiązanie.
- radny Pawlik oznajmił, że na Komisji Rewizyjnej omawiano ten punkt i należy go
wprowadzić pod obrady, podczas przedstawiania projektu uchwały Wójt dokona
uzasadnienia, nie wprowadzenie do porządku będzie źle świadczyć o radnych.
- radny Grzegorski stwierdził, że przychyla się do wniosku skoro omawiane było na
dwóch komisjach.
- Przewodniczący Rady oznajmił, że jest podobnego zdania, że należy przedyskutować
uchwałę przed podjęciem.

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek posiedzenia
uwzględniający proponowane zmiany. Za przyjęciem porządku głosowało 10 radnych,
wstrzymało się 4 ( 14 radnych brało udział w głosowaniu).
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Wystąpienie Powiatowego Lekarza Weterynarii
5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Opoczyńskiego Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego o współpracy z gminą Poświętne.
6. Informacja K-ta Komisariatu Policji w Drzewicy o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego w gminie.
7. Informacja Wójta Gminy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie podziału Gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
b) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok,
c) w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata
2012–2020
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
O godzinie 1020 przybył radny Kacprzak Bolesław – (stan obecnych na posiedzeniu wyniósł
15 radnych).
Ad.3. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych (14 brało udział w głosowaniu).
Ad.4. W imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii wystąpiła pani Beata Nenycz, przeprosiła
za nieobecność Lekarza Powiatowego . Omówiła zagadnienia dotyczące uboju gospodarczego
w świetle nowych przepisów weterynaryjnych oraz zasady według, których oddziaływuje
ARiMR na rolników. Dodała, że na rolników mogą być nakładane wysokie kary. Ponadto
omówiła zagadnienia związane z chorobą Aujeszkyego atakującą pogłowie świń.
- sołtys wsi Dęborzeczka pytał o koszty badań,
- pani Nenycz oznajmiła, że opłaty naliczane są przez lekarza zgodnie z
rozporządzeniem i wynoszą 25 zł za próbkę.
- sołtys wsi Wólka Kuligowska pytał o ubój prowadzony w ubojniach
- pani Nenycz oznajmiła, że takie ubojnie mają obowiązek dokonywać badań i
prowadzić dokumentację.
- radny Kwaśniak – poprosił o przesłanie takiej informacji dla sołtysów, którzy mogliby
rozpropagować ją wśród rolników,
- Wójt zapytał o sposoby przeprowadzania uboju gospodarczego przez rolników,
zapytał również o przeprowadzone w tym zakresie szkolenia oraz zgłoszenia
dotyczące padnięcia zwierząt,
- pani Nenycz omówiła zasady zgłaszania padnięć oraz przeprowadzane przez
weterynarię szkolenia,
- radny Kacprzak Marian – zgłosił problem dotyczący nadzoru nad prywatnymi
lekarzami weterynarii aby w porach wieczornych rolnicy mogli skorzystać z porad
lekarza, prosił aby wyznaczyć dyżury
Ad. 5. Informację przedstawił pan Marek Sarwa Przewodniczący Rady Powiatu Izb
Rolniczych, w której omówił zasady funkcjonowania Izb Rolniczych, zakres działalności oraz
przedstawił członków rady pochodzących z terenu gminy ( pan Kacprzak Marian i Nowak

Wiesław). Przedstawił również publikacje i prasę rolniczą. Dodatkowo omówił współpracę
Izb z rolnikami i pomoc udzielana szczególnie podczas szacowania szkód w uprawach
rolnych powodowanych przez dziką zwierzynę. Przedstawił również wysokość dopłat
unijnych przewidzianych na rok 2012.
- Przewodniczący Rady dodał, że w przyszłości będą kontynuowane cykle spotkań z
przedstawicielami Izby w celu promowania działalności Izby wśród rolników.
- pan Sarwa dodatkowo omówił nowe rodzaje dopłat dla rolników jakie będą
obowiązywać od 2012 roku.
Ad.6. Informację przedstawił Wojciech Dworak Komendant Komisariatu Policji w Drzewicy
– pisemna informacja w załączeniu do protokołu. Ogłosił komunikat w sprawie poszukiwań
zaginionego mieszkańca Międzyborza. Dodał, że przedstawiona informacja obejmuje okres 9
miesięcy. Na zakończenie zaapelował aby zwracać szczególną uwagę na osoby samotne i w
podeszłym wieku czy nadużywające alkoholu podczas nadchodzącej zimy.
- radny Bogusz zapytał czy widziano zaginioną osobę na naszym terenie, dodał, że
służby leśne zostały poinformowane o tym fakcie.
- pan Dworak oznajmił, że pod uwagę brane są wszystkie sygnały
- radny Pawlik stwierdził, że gmina jak widać nie jest jaskinią zła, świadczy to o dobrej
pracy Policji, szczególnie, że nie ma wypadków śmiertelnych na K-48. Zapytał czy
istnieje zagrożenie likwidacji posterunku w Drzewicy.
- pan Dworak podziękował za pozytywne oceny pracy Policji, odnośnie likwidacji to
adresatem pytania jest komenda wojewódzka, obecnie trwają analizy, sadzę, że
niebawem będzie przekazana odpowiednia informacja. Rozważane są różne warianty
strukturalne.
Ad.7. Informację przedstawił pan Stanisław Barul – pracownik urzędu ds ochrony środowiska
– w załączeniu do protokołu. Obecnie jest aktywnych ponad 800 umów na odbiór
nieczystości co stanowi około 90% mieszkańców. Mieszkańcy sezonowi płacą około 7 tys zł
za wywóz nieczystości, gmina ogółem za wywóz płaci około 13 tys zł, ale nie są to tylko
śmieci działkowców ale także pochodzące z różnych akcji organizowanych przez urząd.
- radny Pawlik dziękując za informację dodał, że zwraca uwagę na temat związany z
gospodarką odpadami, system ten nie jest doskonały, ustawodawca niesprawiedliwie
ceduje obowiązki. Przedstawiając zapisy ustawowe stwierdził, że statystyczny polak
produkuje ponad 300 kg śmieci rocznie. Będziemy mieć duże problemy z ustaleniem
sposobu opłat. Jak będzie wyglądało uszczelnienie gospodarki śmieciowej skoro i tak
około 10% mieszkańców nie posiada umów.
- pan Barul omówił zagadnienia dotyczące przygotowań gminy do wprowadzenia
nowego systemu gospodarki nieczystościami, dodał, że Wójt wprowadził już stosowne
zarządzenie powołujące specjalny zespół, przygotowujący wprowadzenie nowych
zasad i odpłatności. Zapoznał zebranych z rodzajami uchwał jakie rada musi
niebawem podjąć. Zakupiono stosowny program do tworzenia bazy i wymiaru opłat
za śmieci. Dodał, że w liczbę 300 kg ustawodawca zaliczył wszystkie odpady
komunalne, budowlane i agd. Zapisy regulaminu muszą być zsynchronizowane z
planem wojewódzkim, taka sama baza i system musi powstać w stosunku do odpadów
płynnych.
- Przewodniczący rady dodał, że szczegóły będą omawiane na komisjach.
Ad.8. Informacje przedstawił Wójt Gminy – w załączeniu do protokołu.
O godzinie 12oo Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach do godziny 1220.
Ad. 9. a. Projekt uchwały sprawie podziału Gminy Poświętne na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych przedstawiła
pani Duraj Sekretarz Gminy, dodając, że aktualnie na wniosek radnych został zmodyfikowany
załącznik. Wójt zdecydował się zmienić swój wniosek i wnieść do głosowania nowy z

dodanym czwartym obwodem głosowania w Gapininie, dodała, że w uzasadnieniu do
uchwały zawarto sugestie płynące od radnych i mieszkańców.
- Wójt dodał, że ten projekt nie jest uzgodniony z komisarzem, który ma negatywną
opinię co do tego projektu, przy uzgadnianiu tego podziału komisarz stwierdził, że
jest to wariant nie do przyjęcia, przy ponownej rozmowie nie zmienił zdania. Przy
uchyleniu naszej uchwały komisarz może wprowadzić swoją uchwałę.
- radny Franas podziękował za wniesienie poprawek, dodał, że jest to wspólne
stanowisko komisji, nie będę komentował stanowiska komisarza, cytując ustawę
stwierdził, że radny powinien stać na straży interesów mieszkańców. Będziemy robić
wszystko aby stać na straży naszych mieszkańców, szkoda, że pani sołtys Gapinina
akurat teraz opuściła obrady.
- Przewodniczący rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem uchwały
w sprawie podziału Gminy Poświętne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych głosowało 14
radnych (14 brało udział w głosowaniu).
Ad.9.b. Projekt uchwały przedstawił Wójt dodając, że 19 października wpłynęło pismo z
urzędu marszałkowskiego w sprawie nałożenia na gminę kary wynikającej z kontroli
realizacji termomodernizacji szkoły. Ze względu na czas otrzymania pisma zagadnienie nie
mogło być omawiane na wszystkich komisjach. Zapoznał zebranych z terścią pisma,
zobowiązującego do zwrotu ponad 130 tys zł z odsetkami. Przedstawił działania jakie podjął
w celu uniknięcia zapłaty zobowiązania.
- pani Lasota pracownik urzędu ds inwestycji zapoznała zebranych z protokołem
pokontrolnym wyjaśniając przyczyny nałożenia kar oraz zakres kontroli, dodała, że
kontrolę przeprowadzały 3 osoby przez 3 dni.
Godzina 1258 posiedzenie opuścił radny Świąder Grzegorz.
- radny Pawlik zapytał o wartość zadania.
- pani Lasota oznajmiła, że ogólna wartość zadania to 3200000 z czego w przetargu
uzyskano kwotę 1580000 na co uzyskano dotację w wysokości 1 330 000 zł, z
własnych środków dołożono 321000 zł.
- radny Pawlik dodał, że zna takie sytuacje nawet ze względu na swój zawód, mam
doświadczenie co do funduszy unijnych gdzie jest pełno dziwnych wytycznych i
zarządzeń. Darzę panią Lasota szacunkiem, służby inwestycyjne gminy wykazują się
dużym zaangażowaniem i operatywnością w pozyskiwaniu środków unijnych przy
szczupłości personalnej komórki. Uwagi są koncepcyjne i proceduralne. Kontrola
przyjechała aby znaleźć usterki pomimo przeprowadzonych uzgodnień dotyczących
wprowadzanych zmian. Otrzymaliśmy dużą dotację, którą po prostu nam obniżono,
aby przeznaczyć środki dla kogoś innego i na inne zadania. Nie było do tej pory
podobnego przypadku, mechanizm jest dobry i nie mogę nikogo potępiać. Nie należy
się rozżalać w porównaniu do ogólnej wartości zadania kara jest symboliczna.
- Wójt – omówił przebieg kontroli dodając, że kontrolujący liczyli każdą pozycję.
Wiem, że niektóre samorządy musiały zwracać znacznie wyższe kwoty.
- radny Wielgus stwierdził, że dziwi go tok rozmowy, rozmowa jest jakby chodziło o 13
tysięcy a tutaj kwota wynosi 133 tys, podzielam argumenty przewodniczącego komisji
rewizyjnej, ale spodziewałem się innego wystąpienia, uważam, że komisja rewizyjna
powinna sie temu przyjrzeć. Dziwię się, że Wójt przechodzi do tego tak łatwo, a jest
strażnikiem tego budżetu, powinniśmy zapłacić ale i wskazać kto zawinił.
- radny Franas - radni nie muszą sie na wszystkim znać, wypowiadam się jako szef
komisji oświaty, na którą nie mamy środków, te sto trzydzieści kilka tys to olbrzymia
kwota, nie jestem zwolennikiem szukania winnych, chciałbym abyśmy głośno o tym
powiedzieli i nie rozmywali tematu, oczekuję, że komisja rewizyjna zajmie stosowne
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stanowisko, niejednokrotnie komisja zajmowała się tysiącem złotych, sprawdzała
paliwo w straży, popierałem takie działania i popieram, wielokrotnie kontrolowany
był ZUK, ale mówiono o znacznie mniejszych kwotach, dzisiaj mówimy o kwocie
bardzo istotnej, Wójt wypowiadał się o braku środków na przedszkole. Pani Lasota
obszernie przedstawiła relację, były uchybienia więc je znaleziono. Nie uważam, że
powinniśmy przejść do porządku dziennego, bo okaże się być może, że to wina
radnych, co do pozyskiwania funduszy unijnych to ostrzegaliśmy przed takimi
problemami.
radny Grzegorski – szkoda, że nie było to omawiane na wszystkich komisjach. Urząd
jest świadom kontroli, dziwię się, że wyszły te usterki, może było zbyt luźne podejście
do sprawy, oszczędzamy grosze a tu jest 133 tys., na naszą gminę jest to bardzo dużo.
Niektórzy chcą przejść do porządku dziennego, a tu są już odsetki. Dziwi mnie to, że
Wójt wiedząc o tym nie poinformował rady, że cos takiego będzie mieć miejsce. Będę
prosił o szczegółowe wyjaśnienia od pani Eli na komisji, nie powinna taka sytuacja
zaistnieć. Życzyłbym w dalszej pracy popełniać mniej błędów.
radny Pawlik oznajmił, że komisja zapozna sie z dokumentacja. Jak nie było potknięć
to wszyscy byli zadowoleni, w moim przekonaniu jest to niewielka skala, jest to
zmniejszenie dotacji unijnej do zadania, zwracamy uwagę Wójtowi na tej Sali aby
unikać takich sytuacji w przyszłości.
Wójt – moim zadaniem było zapobieganie, co uczyniłem, były by jeszcze wyższe
kary. Po otrzymaniu informacji zapoznałem radnych, ale dla mnie najważniejsze były
zalecenia pokontrolne, nawet RIO mniej daje zaleceń. Często występują pouczenia a
nie od razu kary. Gdyby kontrolę przeprowadzono wcześniej, byłoby bardzo dobrze.
W naszym imieniu urząd marszałkowski występował nawet do ministerstwa ale nic
nie można było zrobić. Nie mamy wielkich inwestycji więc nie będę tworzył referatu.
Wiele gmin w RPO oddaje duże środki, na błędach się uczymy, błędów budowlanych
nie było, były tylko w dokumentacji, podjęliśmy ryzyko ale się nie udało.
radny Kacprzak Bolesław – nie chcę nikogo obciążać ale jest to niedopuszczalne, jest
to 133 tys. Na komisjach często błagamy Wójta o wywrotkę kamienia, komisja
rewizyjna debatowała za uzdrowieniem oświaty, zawsze byłem za reformami,
przechodzimy szybko do innych tematów, każdy się myli. Dziwią mnie uśmiechy
niektórych jakby o nic nie chodziło. Jak rolnik coś zepsuje przy inwestycjach
rolniczych to jego dzieci nie pojadą na kolonie. W poprzedniej kadencji sprzeciwiałem
się cenom montowanych w budynku urzędu krat, to w przerwie zostałem wyśmiany,
że się czepiam, wspominałem co się działo zimą z wodociągiem na Mysiakowcu,
kilka osób przez dwa tygodnie korzystało z wody z Pilicy. Wspominałem, że ten sam
wykonawca projektuje naszą obecną oczyszczalnię, który projektował poprzednią, to
dla mnie jest karygodne , kiedy wmówiono nam, że ta oczyszczalnia ma taką
przepustowość a okazało się, że skłamał i ten sam człowiek zaprojektował obecną
oczyszczalnię i to też się rozmyło, a ja uważany byłem za tego co chce mieszać.
Zwracam się do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wnikliwe sprawdzenie gdzie
jest projektant i inne osoby, czy mogły współpracować z urzędem, gdzie jest rękojmia,
dziwi mnie, że tutaj nie ma tego pana, a jeżeli wyjdzie coś jeszcze. Nie lekceważmy
najmniejszych uwag kierowanych od prostych ludzi, łatwiej się gospodaruje
majątkiem ogólnym, nie ma wiat przystankowych w niektórych miejscowościach, a tu
sto trzydzieści tysięcy i mówimy, że nic się nie stało.
Wójt stwierdził, że nie przyjmuje tego z uśmiechem, było wiele problemów, dobrze,
że z miejsca 115 przesunięto nas na 15, wiele projektów poszło na półki. Projekt
zrealizowano, wady dotyczą przetargu i poprzednio zrealizowanych projektów.
Mogliśmy ich nie wnosić, zaryzykowaliśmy ale się nie udało. Jesteśmy przed faktem

dokonanym, płacimy odsetki. Zadanie rozłożone było w czasie przy wielu zmianach
ustawowych za którymi trudno nadążyć.
- radny Moskwa dodał, że zwraca uwagę na wymienione zmiany inwestycyjne
dotyczące zakupu przystanków. Popieram prośbę radnego Kacprzaka o postawienie
wiaty w Mysiakowcu, może warto jest ująć je w tych zmianach.
- pani Kośka Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały wraz z
załącznikami.
- Wójt dodał, że ze względu na przebudowę drogi w Dęborzeczce, wykonawca nie
zabezpiecza wiat przystankowych jedynie zatoki, w związku z czym gmina musi
zakupić wiaty co obecnie należy do samorządów. Planujemy zakup modelu jaki jest w
Poświętnem
- radny Grzegorski pytał o wymienioną kwotę 100 tys.
- pani Skarbnik oznajmiła, że są to wolne środki z roku ubiegłego, nie mogą być
uchwalone z budżetem dlatego wprowadzane są w ciągu roku.
- Wójt zwrócił uwagę na przyszłoroczne zobowiązania związane z przebudową
świetlicy w Brudzewicach, musimy zabezpieczyć własne środki bo na świetlice nie
ma preferencyjnych kredytów. Informowaliśmy radę, że te środki pójdą na
dofinansowanie wkładu własnego.
- radny Kacprzak Bolesław – zapytał czy przewodniczący rady jest zorientowany w
dokonywanych przesunięciach.
- przewodniczący rady oznajmił, że nie jest. Następnie poddał pod głosowanie projekt
uchwały. Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
głosowało 6 radnych, przy 5 wstrzymujących się ( 11 radnych brało udział w
głosowaniu).
Ad.9.c. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2012–2020 przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy, dodała, że jest to
konsekwencja zmian w budżecie.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2012–2020 głosowało 12 radnych – jednogłośnie ( 12 radnych brało udział
w głosowaniu).
Ad. 10. Radny Krzysztof Wielgus złożył interpelację, która została odczytana zebranym.
Ad. 11.Wójt omówił otrzymaną przez gminę propozycję subwencji, dodał, że jest niewiele
wyższa od ubiegłorocznej. Do oświaty będziemy musieli dołożyć 1 081 000 zł o 180 tys
więcej. Dodatkowo zapoznał zebranych z zasadami finansowania gospodarki komunalnej.
- radny Kwaśniak – oznajmił, że na spotkaniu wspólnoty w Studziannie padł wniosek o
lepsze zabezpieczenie przystanku autobusowego lub wykonanie nowej zatoki, dodał,
że źle jest zabezpieczony i wykonany przepust koło pana Sobczyka.
- radny Moskwa zapytał o kwestie organizacji przedszkola.
- Wójt oznajmił, że fundacja planowała wystąpić ponownie z wnioskiem, jednakże w
obecnej sytuacji trudno będzie coś zrealizować.
- radny Franas oznajmił, że na komisji oświatowej padł wniosek o zorganizowanie
posiedzenia wspólnego komisji dotyczącej kwestii oświatowych proponowanej na
początek listopada.
Ad.12. O godzinie 1410 Przewodniczący Rady Gminy radny Worach zamknął posiedzenie
XIX Sesji Rady Gminy Poświętne.
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