PROTOKÓŁ
z XX Sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 23 listopada 2012 roku
w godzinach 1015 – 1505 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne.
Obecni wg załączonych list obecności, dodatkowo w posiedzeniu udział wzięli: Komendant
Komisariatu Policji, Wójt Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, ksiądz
proboszcz, sołtysi oraz przedstawiciele rodziców dzieci uczęszczających do szkół
podstawowych. .
Przewodniczył radny Mieczysław Worach – Przewodniczący Rady Gminy Poświętne.
Ad. 1. Otwarcia dokonał radny Worach Przewodniczący Rady - na podstawie listy obecności
stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sekretarza
posiedzenia wybrano radnego Świądra Grzegorza – wyraził zgodę.
Ad. 2. 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 Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych.
6. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych.
7. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 20112012.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej w Brudzewicach oraz
utworzenia Szkoły Filialnej w Brudzewicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole
Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
b) w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej w Dębie oraz utworzenia
Szkoły Filialnej w Dębie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Zespole
Szkół Samorządowych w Poświętnem
c) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków,
d) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego na rok 2013,
e) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2013,
f) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
g ) w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Poświętne,
h) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
i) w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych,
j) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2012,
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Porządek radni przyjęli jednogłośnie.
Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie.
Ad.4. Informację przedstawił Wójt Gminy – w załączeniu do protokołu – uwag nie było.
Ad.5. Informację przedstawił Przewodniczący Rady – w załączeniu do protokołu – uwag nie
było.
Ad.6. Informację przedstawił Wójt – w załączeniu do protokołu – uwag nie było.
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Ad.7. Informację przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy, dodała, że jest to informacja
coroczna dotycząca realizacji zadań oświatowych za ubiegły rok szkolny a nie kalendarzowy,
wynika to z ustawy o systemie oświaty i nie ma nic wspólnego z przedłożonymi projektami
uchwał w sprawie szkół. Informację sporządzono w oparciu o materiały otrzymane od
dyrektorów szkół oraz pracowników urzędu.
Ad.8. Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z projektami uchwał do podjęcia, dodał, że
zezwala na dyskusję nad przedstawionymi projektami jednakże prosi o podawanie nazwisk
mówców w celu zapisania wypowiedzi do protokołu..
Ad.8a. projekt uchwały przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy, poinformowała zebranych
o procedurach dotyczących reorganizacji systemu oświaty, dodała, że uchwała intencyjna
rozpoczyna proces konsultacji, informacja ta ma na celu zapoznanie zebranych radnych i
rodziców z procesem, co powinno zapobiec przyszłym niedomówieniom, dodatkowo do
projektu odczytane zostało uzasadnienie.
- Przewodniczący Rady stwierdził, że wielu rodziców kieruje dzieci do szkół poz teren
gminy, na komisji wspólnej wszyscy radni opowiedzieli się za reorganizacją, jeden
radny z powodów osobistych wstrzymał się, dyskusja była na komisji.
- Wójt dodał, że w celu zobrazowania sytuacji przedstawi kilka faktów. Do podjęcia
tych kroków zmusza nas sytuacja finansowa, przedstawił zasady naliczania subwencji
oświatowej i jej wysokość, przedstawił nakłady, jakie gmina ponosi na oświatę w
przestrzeni kilku lat, dodał, że gmina musi realizować wiele innych zadań
nakładanych ustawami bez środków na ich realizację. Zapoznał zebranych z
ustaleniami kongresów samorządowców, w których uczestniczył, dodał, że inicjatywa
samorządowców nie znajduje uznania w ministerstwie jak również wywołuje opór i
bojkot wszelkich zmian przez nauczycielskie związki zawodowe. Dodał, że obecnie
jest ostatnia chwila na podjęcie reorganizacji, później będzie już za późno.
Uzupełnianie nauczycielskich pensji nadzoruje nawet Izba Obrachunkowa. Zgodnie z
prawem uchwały muszą być przedstawione w takiej treści jak w projektach, jeżeli nic
nie zrobimy spowoduje to załamanie finansów gminy, co może skutkować
wprowadzeniem komisarza i całkowitą likwidacją szkół. Subwencja gminy wynosi
ponad 80% dochodów, taka reorganizacja będzie najmniejszym złem. Obecnie 90%
wydatków na oświatę stanowią wynagrodzenia nauczycieli
- sołtys wsi Stefanów zapytał o sposób dowozu dzieci oraz opiekę podczas przewozu.
- Wójt oznajmił, że gmina ma obowiązek dowozu dzieci z odległości powyżej 3,5 km,
do każdego dziecka autobus nie dojedzie, poza tym potrzebne są drogi, ale trzeba mieć
na nie środki.
- p. Szymańska – stwierdziła, po podjęciu uchwał intencyjnych, w Dębie będzie mniej
dzieci, subwencja pójdzie do Poświętnego, po 3 latach okaże się, że będzie znowu
więcej dokładane do Brudzewic czy Dęby bo będzie mniej dzieci, po zmniejszeniu
subwencji zlikwiduje się całkowicie szkoły a rodzice nie będą mieć nic do
powiedzenia.
- Wójt stwierdził, że nawet przewiezienie wszystkich dzieci spowoduje dopłaty do
wynagrodzeń nauczycieli, gminy nie stać na takie rozwiązanie, chcielibyśmy, aby
subwencja pokryła płace nauczycielskie. Zaoszczędzone środki ze szkół mogę
przeznaczyć na nowe drogi lub inne inwestycje, od 2010 roku nie robimy żadnych
inwestycji.
- sołtys wsi Brudzewice-Kolonia pytał, dlaczego uchwała nazywa się likwidacyjna a nie
restrukturyzacyjna, dotyczyłaby wszystkich szkół a nie dwóch, byłaby likwidacja
pieniędzy na wynagrodzenia nauczycieli zaczynając likwidację zlikwidujcie i budynki,
utrzymanie budynków to grosze a pensje nauczycieli to ciężkie pieniądze.
- Wójt – decyduje o tym prawo oświatowe i musi być taki projekt
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p. Czupryn – zlikwidowano szkołę w Gapininie, zeas i przedszkole, miało to
uzdrowić budżet, na ile wystarczą te oszczędności,
Wójt nie znamy przyszłych subwencji, trzeba się jednak liczyć, że na pewno nie
wzrosną, a w przyszłym roku dołożymy już milion trzysta tysięcy. Przedstawił dane,
jakie były omawiane na komisji wspólnej dodał, że płaca nauczyciela dyplomowanego
wynosi ponad 6 tysięcy miesięcznie brutto.
Przewodniczący Rady poprosił o zapoznanie zebranych z miesięcznymi płacami
poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Wójt dodał, że ogółem oszczędności mogą wynieść około 600 tysięcy. Dodał, że jeżeli
nauczyciel ma zwolnienie lekarskie to płaci za nie gmina a nie ZUS, w czasie
nieobecności trzeba zatrudnić nauczyciela na zastępstwo. To, że dzieci z Buczku
chodzą do innych szkól jest niezrozumiałe a powoduje znaczne uszczuplenie budżetu.
p. Skarbnik Gminy przedstawiła wysokość miesięcznych poborów poszczególnych
grup zawodowych nauczycieli
p. Mnich – z Buczku jest daleko, wcześnie wyruszają do szkoły często przed siódmą a
wracają późno, dzieci obecnie uczą się po kilkoro, w szkole nie ma pełnoetatowych
nauczycieli, nasze dzieci chętnie chodzą do tej szkoły, są dzieci chore wymagające
stałej opieki. Późne powroty, mogą obniżyć poziom nauki. Szkoła w Dębie jest dobra,
jest sporo dzieci, są dobre wyniki, jeżeli chodzi o dzieci gimnazjalne to rodzice
powinni się wypowiedzieć na temat powodu nie dawania dzieci do gimnazjum w
Poświętnem, jest to zapewne odległość, kiedyś pewnie będzie całkowita likwidacja
szkół. Można szukać środków gdzie indziej, Dla mieszkańców Buczka najważniejsza
jest odległość, sześcioletnie dziecko nie może wyruszać do szkoły przed szóstą i
jechać dwadzieścia kilometrów, w takiej sytuacji będę zmuszona dać dziecko gdzie
indziej.
Wójt odnośnie liczby dzieci to według ministerstwa w podstawówce powinno być 18
dzieci a w gimnazjum 25, szkoła podstawowa powinna liczyć minimum 120 dzieci,
my zapewniamy dowóz, w Kraśnicy dzieci wyjeżdżają też bardzo wcześnie a wracają
po 15. Brak reorganizacji spowoduje całkowitą likwidację tych szkół. Nikt nie da
dodatkowych środków na oświatę. W budżecie gminy oświata to ponad 50% budżetu,
możemy wziąć kredyt, jeżeli będziemy mieć zabezpieczenie, ale czuwa nad tym RIO i
w naszej sytuacji nie pozwoli zaciągnąć kredytu.
p. Matuszczak pytała o opiekę w świetlicy, dodała, że w świetlicy w Poświętnem jest
teraz ponad 70% dzieci, droga krajowa niesie duże zagrożenie dla dzieci, czy zespół
szkół jest przygotowany na przyjęcie dodatkowych dzieci.
Wójt warunki są uzależnione od środków finansowych, tras się nie zmieni. Jest jeszcze
możliwość utworzenia stowarzyszenia rodziców prowadzących szkołę, spowoduje to
pozostanie dzieci w obecnej szkole, stowarzyszenie działa na zupełnie innych
zasadach.
p. Matuszczak stwierdziła, że w przyszłości będą liczniejsze roczniki i trzeba będzie
tworzyć dwie klasy,
Przewodniczący Rady zapytał ile dzieci przyszło do gimnazjum.
pan Fidelus dyrektor ZSS stwierdził, że świetlicą objęte jest około 120 dzieci, ale
nigdy na świetlicy tyle nie przebywa, ponieważ większość odjeżdża, inni są na
zajęciach dodatkowych. W świetlicy przebywa maksymalnie 35 osób. Szkoła zrobi
wszystko, co możliwe, aby przyjąć większą liczbę dzieci.
p. Zięba zapytała czy w szkole będzie opieka pielęgniarska
Wójt oznajmił, że nauczyciele są przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy
przedmedycznej.
p. Czupryn zapytała, co gmina robi, aby pozyskiwać środki i zwiększać budżet.
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Wójt - nasza gmina ma położenie, jakie ma, inne gminy mają lepsze warunki np.
Sławno, u nas nie powstanie przemysł ze względu na Spalski Park Krajobrazowy i
Naturę 2000,
Przewodniczący Rady oznajmił, że jest to proces, który zakończy się uchwałą
właściwą, ta otwiera możliwość konsultacji, jeżeli jej nie podejmiemy to nie ma
żadnych rozmów. Budżet gminy to około 7 mln, z czego na oświatę idzie 3,5 mln
gdzie jest zatrudnionych 50 osób, gdzie są pozostali mieszkańcy domagający się dróg,
gdyby była inna możliwość na pewno znaleźlibyśmy rozwiązanie.
p. Matuszczak otrzymaliście nasze podpisy, my was wybieraliśmy i będziemy patrzeć
wam na ręce.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o wypowiedzenie się,
dodał, że właściwie mieszkańcy powinni wypowiedzieć się w wolnych wnioskach.
radny Franas przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych- stwierdził, że wszystko juz powiedział na komisji, zdania nie zmieniłem.
Jesteśmy obecnie w innej pozycji niż na komisji, czy podejmiemy dyskusje i
pójdziemy dalej, otworzy nam to dyskusje do dalszych konsultacji, 14 radnych za to
wcale nie oznacza, że poszliśmy dalej, czy radni lub dyrektorzy są tego winni, radni
chętnie poddadzą sie weryfikacji. Każdy, kto chce coś zrobić dla społeczeństwa
powinien startować na radnego. Jestem oponentem Wójta, ale jeżeli ktoś oczekuje, że
powiem, że jest to wina Wójta to tego nie zrobię. Na komisji rozmawialiśmy o tym,
aby dotknęło to jak najmniej dzieci, płace pożerają całe środki, może powstanie
stowarzyszenie i będzie funkcjonować lepiej, wytykałem brak przedszkola,
funkcjonowanie służby zdrowia, w przyszłości każdy będzie pytał o pieniądze a
mieszkańcy i tak będą nam zarzucać brak środków. Podjęliśmy jednoznaczną decyzję
aby rozpocząć rozmowy właśnie teraz. Rozmawiałem z rodzicami dzieci z Dęby,
jeżeli chcemy dialogu to właśnie jest to odpowiedni moment, bo rozpoczynanie
rozmów w styczniu lub lutym byłoby terroryzmem z naszej strony. Rada uznała, że
trzeba rozmawiać z rodzicami i nauczycielami, czy wszyscy nauczyciele zachowują
się w porządku do Wójta i Rady, niektórzy z nich powinni odejść na emerytury, a czy
odchodzą, chcemy dialogu. Stanowisko komisji oświatowej to pochylenie się nad
gminną oświatą, najcięższe przed nami, mamy jeden projekt. Dyrektor Zespołu Szkół
przygotuje szkołę.
radny Grzegorski – przewodniczący komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa –
na komisjach wyraziłem swoje zdanie, zwróciłem uwagę na szczegóły, należy dobrze
ocenić sytuację, co do oszczędności, czy będą tak wysokie przy reorganizacji, będą
łączenia, zmiana kierownictwa. Trzeba rozmawiać o oświacie, byliśmy na różnych
kongresach, ministerstwo nie dba o oświatę. Wstrzymałem się od głosu, ponieważ nie
jestem do końca przekonany. Zaproponuję, aby autobus jeździł przez całe Brudzewice,
Iły, Zanart i Pomyków. Oglądaliśmy szkoły społeczne, ale jeśli są mądrzy, bogaci
rodzice i sponsorzy to ma to sens. Co do karty nauczyciela to powinny być zmiany,
ministerstwo powinno zwiększyć godziny. Radni będą decydować, trzeba będzie
rozmawiać i dokumentować liczbami, oszczędności będą ale niższe. Trzeba dbać o
finanse gminy. Nie wstydzę się tego, że się wstrzymałem.
Przewodniczący Rady stwierdził, że to głosowanie otwiera proces konsultacji.
radny Pawlik przewodniczący Komisji Rewizyjnej – cytując wypowiedź radnego
Franasa stwierdził, że temat jest poważny. Nałożone zadania i pieniądze przeznaczone
na nie, nie są adekwatne do potrzeb, musimy sięgać do subwencji ogólnej
przeznaczonej na świadczenia dla pozostałych mieszkańców, na oświetlenie, drogi,
dopłaty do wody, zabieraliśmy pieniądze mieszkańcom, których nie dotyczy oświata.
Kierowałem się sercem w ubiegłym roku, ale matematyka przemawiała za
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reorganizacją, jeżeli przyjdą spotkania z wszystkimi będą sie wypowiadać pozostali
mieszkańcy, również trzeba się wypowiedzieć za tych, co nie maja pracy. Przysięga
radnego obliguje do pewnych racji, zwracam się z apelem o mądrość, wizyta państwa
jest w kierunku poznania prawdy o sytuacji finansowej, nie można być jednostronnym
i doprowadzić gminy do upadku. Biedę musimy dzielić wszyscy, rozwiązanie
zaproponowane nie powoduje szkód, będziemy pracować nad odpowiednimi
warunkami w szkole. W Królowej Woli rada zlikwidowała szkołę z 70 dziećmi,
nauczyciele z rodzicami założyli stowarzyszenie, powstałe stowarzyszenie dobrze
działa, jeżeli liczy się dobro dziecka i są pedagodzy z powołania to finanse są na
dalszym planie. Rada i Wójt pomogą stowarzyszeniu w funkcjonowaniu, wszystko
zależy od was, 3, 5 mln idzie na oświatę z czego 90% na płace a 10 % na węgiel i
utrzymanie szkoły, przy mądrym zarządzaniu więcej poszłoby na dydaktykę, nie
możemy podjąć innej decyzji, matematyka jest nieubłagalna, musimy wybrać
mniejsze zło, rozmawiajmy a nie dajmy się manipulować. Na koniec wypowiedzi
zacytował rotę ślubowania radnego podkreślając słowo uczciwie.
- p. Matuszczak stwierdził, że odpowiedź rodziców leży przed każdym radnym na stole.
Ad.8a. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej w Brudzewicach oraz
utworzenia Szkoły Filialnej w Brudzewicach podporządkowanej organizacyjnie Szkole
Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem głosowało 14 radnych, 1
radny wstrzymał się od głosu.
Ad.8b. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem
uchwały w sprawie zamiaru likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej w Dębie oraz
utworzenia Szkoły Filialnej w Dębie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej
w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał
się od głosu.
O godzinie 1330 posiedzenie opuścił radny Grzegorski
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godziny1350.
Po wznowieniu obrad o godzinie 1350 posiedzenie opuścił radny Świader Grzegorz oraz
Kwaśniak Stefan, w związku z powyższym obowiązki sekretarza przejął radny Małachowski.
Ad.8c. Pan Stanisław Lipski Kierownik ZUK przedstawił informację dotyczącą opracowania
nowych taryf oraz projekt stosownej uchwały wraz ze zmianami, jakie wynikły na komisjach.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków głosowało 11 radnych (11 radnych brało udział w
głosowaniu).
Ad.8.d. Projekt uchwały omówił Wójt, stwierdził, że w celu obniżenia kosztów ponoszonych
przez mieszkańców związanych z korzystaniem z wody i odprowadzaniem ścieków, ustala się
dotację dla zakładu. Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji
przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 głosowało 11 radnych
– jednogłośnie.
Ad.8.e. Projekt uchwały przedstawiła pani Kupis pracownik urzędu. Za przyjęciem uchwały
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa do obliczenia podatku
rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2013 głosowało 12 radnych – jednogłośnie.
Ad.8.f. Projekt uchwały przedstawiła pani Kupis pracownik urzędu. Wójt dodał, że po
nowych operatach przesłanych przez starostwo wystąpiło wiele dodatkowych pozycji, które
do tej pory nie były opodatkowane.
- radny Pawlik – złożył wniosek o obniżenie stawki podatku ustalonej na wspólnym
posiedzeniu komisji na kwotę 0,25 zł do kwoty 0,22 zł. Dodatkowo omówił sposób
ustalania powierzchni przeprowadzonej przez geodezję.
Za przyjęciem wniosku i wprowadzenie zmiany stawki głosowało 12 radnych – jednogłośnie.
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pani Kupis odczytała projekt uchwały z wniesiona poprawką. Za przyjęciem uchwały
w sprawie stawek podatku od nieruchomości głosowało 12 radnych – jednogłośnie.
Ad.8.g. Projekt uchwały omówiła pani Kupis – uwag nie było. Za przyjęciem uchwały w
sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Poświętne głosowało 12
radnych – jednogłośnie.
Ad.8.h. Projekt uchwały przedstawiła pani Anioł pracownik urzędu – uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
głosowało 12 radnych – jednogłośnie.
Ad.8.i. Projekt uchwały omówiła pani Anioł – uwag nie było. Za przyjęciem uchwały w
sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych głosowało 12 radnych –
jednogłośnie.
Ad.8.j. Projekt uchwały omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy, dodatkowo zapoznała
zebranych z pozytywną opinią RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012
r.
- radny Moskwa zapytał dlaczego są zabierane środki z dróg na administrację.
- Wójt omawiając sytuację oznajmił, że jest 10 tyś z funduszu sołeckiego do rozliczenia,
zakupiono więcej kruszywa, 40 tys. pozyskano na drogi, co musi być
udokumentowane fakturami, pozostała kwota na składki rentowe pracowników
publicznych, którym ze względu na przepisy przedłużono umowy o pracę, co musi
być finansowane ze środków gminy oraz dwóch stażystów dowożących dzieci.
- radny Moskwa – proszę, aby takie sytuacje nie miały miejsca, radni proszą o
kruszywo i często nic nie dostają
- Wójt środki poszły na remont dróg, więcej kruszywa już nie będzie, ponieważ
przekroczono dozwolone limity.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt pod głosowanie. Za
przyjęciem projektu głosowało 9 radnych, 1 wstrzymał sie od głosu (10 radnych brało udział
w głosowaniu).
Ad.9. Nie było
Ad. 10. Pan Malej sołtys wsi Dęborzeczka zwrócił uwagę na błędnie ustawione znaki
drogowe.
- pan Łaski sołtys wsi Brudzewice-Kolonia zwrócił się z prośbą o nasypanie tłuczniem
wjazdów na posesje i mostki wykonywane w ramach 1 etapu funduszu sołeckiego.
Dodał, że drugi etap jest nieskończony a wydano 10 tys. zł bezcelowo, nawieziono
pobocza żółtym piaskiem.
- Wójt oznajmił, że tłuczeń rozdysponowano na drogi gminne.
- pani Szufladowicz sołtys wsi Poświętne poprosiła o interpretację definicji domu
wczasowego a mieszkalnego. Ponadto zwróciła uwagę na bezpańskie psy.
- Wójt stwierdził, że gmina nie ma środków na wyłapywanie bezpańskich psów.
- pani Lasota pracownik urzędu przedstawiła definicje domu wczasowego i
mieszkalnego, które są uzależnione od warunków przenikania ciepła przez ściany.
- radny Moskwa oznajmił, że na psy były zabezpieczane środki.
- Wójt oznajmił, że obecnie gmina płaci za dwa psy ponad 200 zł miesięcznie,
wprowadzenie psa do schroniska kosztuje na początek ponad 700 zł.
- radny Franas stwierdził, że już rok temu zwracał uwagę na agresywne psy, w naszej
gminie jest pełno takich zwierząt, wiele psów przywożą letniskowcy. Były już
interwencje i będą następne.
- Wójt stwierdził, że schronisko to duże koszty dla gminy a nie każdy pies jest
bezpański.
-

6

radny Pawlik stwierdził, że ludzie są nieodpowiedzialni, bezpańskie psy stanowią
zagrożenie również dla zwierząt dziko żyjących, zwrócił sie z pytaniem do radnego
Bogusza czy można odstrzelić takiego psa.
- radny Bogusz stwierdził, że obecna ustawa całkowicie zabrania strzelania psów i
często myśliwi strzelający do psów maja poważne problemy
- Wójt stwierdził, że jest to kolejne zadanie zrzucone na gminy, z którym państwo nie
potrafi sobie poradzić nie zapewniając przy tym środków, nawet miasta posiadające
schroniska nie radzą sobie z tym problemem.
Ad.11. O godzinie 1505 Przewodniczący Rady Gminy radny Worach zamknął posiedzenie XX
Sesji Rady Gminy Poświętne.
-

Protokołował
Przewodniczący Rady Gminy
Bolesław Kośka
Mieczysław Worach
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