PROTOKÓŁ
z sesji Rady Gminy Poświętne Nr XXI/2012 odbytej w dniu 14 grudnia 2012 roku
w godzinach 1010 – 1215 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 międzysesyjnej.
5. Informacja Wójta Gminy o przygotowaniu do akcji zimowego utrzymania dróg.
6. Podjęcie uchwał:
a/ w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2012,
b/ w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2013,
c/ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata
2013-2020.
7. Interpelacje radnych.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Ad. pkt 1. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Worach otworzył XXI 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 14
radnych - stwierdził quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Przewodniczący udzielił głosu radnemu Andrzejowi Małachowskiemu.
Radny Andrzej Małachowski w imieniu swojej siostry Marii Szufladowicz i własnym złożył
podziękowania dla radnych oraz wszystkich, którzy wzięli udział w pogrzebie jego brata
Henryka Małachowskiego.
Ad. pkt 2. Przewodniczący Mieczysław Worach poinformował, że radni otrzymali
proponowany porządek obrad i zapytał, czy są wnioski dotyczące zmiany lub uzupełnienia
porządku obrad.
Wniosków nie zgłoszono.
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, przy obecności 14 radnych.
Ad. pkt 3. Protokół z ostatniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
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 o przygotowaniu do akcji zimowego utrzymania dróg przedstawił Wójt
Gminy - Mieczysław Stępień. Poinformował, że gmina Poświętne posiada sprzęt do
odśnieżania dróg, który jest w dyspozycji jednostek OSP. Planuje się wykorzystać jak
w poprzednich latach pługi do samochodów OSP a także tam, gdzie nie będą mogły wjechać
ciężkie samochody, na chodnikach i przy przystankach odśnieżanie zapewni ZUK bobcatem.
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Gdyby zaszła potrzeba dodatkowego odśnieżania wówczas zatrudni się Pana Łaskiego lub
Żaka ze swoim sprzętem, w trybie bezprzetargowym.
Ad. pkt 6a). Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2012
przedstawiła Pani Jadwiga Kośka - Skarbnik Gminy. Pani skarbnik wyjaśniła, czego dotyczą
zmiany w budżecie.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy
Poświętne na rok 2012 pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, tj. wszyscy obecni.
Uchwała Nr XXI/117/12 w załączeniu do protokołu.
Ad. pkt 6b). Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu
uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2013.
Pani Jadwiga Kośka - Skarbnik, przed przedstawieniem uchwały odczytała uchwały
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi tj. uchwałę Nr II/282/2012 w sprawie
pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu gminy Poświętne na 2013 r. wraz
z uzasadnieniem, uchwałę Nr II/283/2012 w sprawie opinii dotyczącej sfinansowania
planowanego deficytu budżetowego na 2013 r. oraz uchwałę Nr II/284/2012 w sprawie
pozytywnego zaopiniowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.
Następnie Pani Skarbnik przedstawiła zmiany jakie zostały wypracowane do projektu budżetu
na wspólnym posiedzeniu stałych komisji rady gminy. Przedstawiła obecnym, jakie
inwestycje są zaplanowane na 2013 r. w budżecie gminy, a także jakie nastąpiły zmiany
w planowanych wydatkach i dochodach.
W dyskusji głos zabrali:
- Radny Marian Grzegorski - Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i
Rolnictwa wyjaśnił, że komisje wspólnie odbyły posiedzenia w celu zaopiniowania
projektu budżetu na 2013 rok. W wyniku szczegółowej analizy zaproponowano
oszczędności, polegające m.in. na zamrożeniu płac w 2013 roku w urzędzie gminy i
jednostkach organizacyjnych gminy. Tam gdzie się dało, tam zostały wprowadzone
zmiany i rada wprowadziła niezbędne inwestycje drogowe, przystanki i inwestycje w
świetlicy w Brudzewicach.
- Radny Andrzej Pawlik - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odnosząc się do
projektu budżetu wyjaśnił, dlaczego dokonano niezbędnych zmian. Stwierdził, że rada
jest konsekwentna i skoro podjęła decyzję o przyjęciu uchwał intencyjnych w sprawie
reorganizacji szkół, to widzi również potrzebę oszczędności w pozostałych
jednostkach gminy.
- Wójt odnosząc się do projektu budżetu stwierdził, że przedstawiony przez niego
budżet na 2013 rok zawierał podwyżkę wynagrodzeń, a właściwie wyrównanie
wynagrodzeń o poziom inflacji tj. 2-3%, ale rada nie zgodziła się przyjąć takiego
budżetu i zamroziła wynagrodzenia na 2013 r. Oszczędności z wynagrodzeń zostały
przesunięte do rezerwy, ponieważ nie można przewidzieć wszystkich wydatków.
Poprosił o oszczędzanie tam, gdzie jest to możliwe. Dodał, że w przyszłym roku
czekają nas duże wydatki w związku ze zmianą ustawy śmieciowej i przekazaniem
nowych zadań dla gmin.
- Radny Michał Franas - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych stwierdził, że Wójt porusza sprawę śmieci a tymczasem powinniśmy się
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skupić na budżecie na 2013 rok. Dodał, że rada zgodnie postanowiła o zaciśnięciu
pasa i Komisja Oświatowa podpisuje się pod budżetem na 2013 rok po dokonanych
zmianach na posiedzeniu komisji.
- Plan Stanisław Lipski - kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Poświętnem
zapytał, czy na posiedzeniu komisji był omawiany budżet ZUK-u.
- Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że na komisjach omawiano dotację dla ZUK-u
ale sam budżet nie był analizowany.
- Kierownik ZUK stwierdził, że przedstawił Wójtowi projekt budżetu ZUK i nikt go nie
poinformował, że zostały dokonane zmiany. Podwyżki, jeśli były zaplanowane to
rzędu 2-3%. Będąc szefem jak mam powiedzieć moim pracownikom, którzy pracują
na każde wezwanie, że nie dostaną tej niewielkiej podwyżki, niewielkiej bo dla całego
ZUK-u są to oszczędności rzędu 5 tys. zł na cały rok.
- Radny Michał Franas stwierdził, że gdy jakiś kierownik w Piotrkowie upominał się
o podwyżki dla swoich pracowników, to usłyszał w odpowiedzi „niech się cieszą, że
pracują”.
- Pan Jerzy Łumiński - Komendant Gminny OSP Poświętne stwierdził, że zwracał się
z prośbą o dofinansowanie kwoty 7 tys. zł na system powiadamiania indywidualnego
strażaków i chciał się przypomnieć w tej sprawie.
- Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że dziś jest uchwalany budżet i nie mówimy
o wnioskach, na dzień dzisiejszy ta kwota nie została uwzględniona, ale być może w
ciągu roku będzie dokonana poprawka w budżecie jeśli będzie taka potrzeba.
- J. Łumiński - stwierdził, że gmina Poświętne jest jedyną, która nie ma systemu
powiadamiania indywidualnego.
- Przewodniczący M. Worach poprosił Panią Skarbnik o odczytanie projektu uchwały
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2013.
Po odczytaniu uchwały Przewodniczący poddał ją pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni tj. 14.
Uchwała Nr XXI/ 118 /12 w załączeniu do protokołu.
O godzinie 1145 Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 minut przerwy.
O godzinie 12 obrady zostały wznowione.
Ad. pkt 6c). Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Poświętne na lata 2013-2020 przedstawiła Pani Jadwiga Kośka - skarbnik gminy.
Uwag nie zgłaszano.
Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni obecni na sali obrad tj. 12 radnych.
Uchwała Nr XXI/119 /12 w załączeniu do protokołu.
Ad. pkt 7. Interpelacji nie zgłoszono.
Ad. pkt 8. W punkcie dot. zapytań i wolnych wniosków głos zabrali:
- Pan Jerzy Łumiński - Komendant Gminny OSP Poświętne poinformował radę o
odbytych szkoleniach strażaków z jednostek gminy. Przekazał również informację, ze
w ramach promocji gminy i powiatu planuje się zorganizować rajd rowerowy od Dęby
przez Bielawy i Anielin. Następnie w imieniu strażaków zaprosił radnych na zebrania
sprawozdawczo-wyborcze. Termin zebrań zostanie podany do biura rady.
- Pani Elżbieta Lasota - inspektor ds. budownictwa w urzędzie gminy odnosząc się do
Wieloletniej Prognozy Finansowej poinformowała, że radę o zadaniach jakie czekają
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nas w przyszłości, tzn. w ślad za śmieciami pójdą ścieki. Poprosiła o uwzględnienie w
przyszłych budżetach środków na kanalizację lub szczelne szamba albo oczyszczalnie
przydomowe. Druga sprawa dotyczy terenów zalewowych i chodzi tu o program
przeciwpowodziowy. Te sprawy nas czekają do finansowania w niedalekiej
przyszłości i należy je uwzględniać w przyszłych budżetach.
Wójt - Mieczysław Stępień złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia dla radnych, sołtysów, pracowników oraz mieszkańców gminy i gości,
którzy będą przebywać na terenie naszej gminy.
Pani Elżbieta Podlasek - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Poświętnem zwróciła się do sołtysów z apelem o zainteresowanie się w swoich
sołectwach czy nie ma osób samotnych, starszych, potrzebujących pomocy. Poprosiła
o zgłaszanie takich osób do GOPS-u.
Przewodniczący Rady Gminy również złożył życzenia świąteczne dla wszystkich
obecnych na sali obrad oraz mieszkańców gminy.

Ad. pkt 9. Przewodniczący obrad o godzinie 1215 zamknął XXI sesję Rady Gminy Poświętne.
Protokół sporządziła:
Elżbieta Sobczyk
Inspektor

Przewodniczył:
Mieczysław Worach
Przewodniczący Rady Gminy

