Protokół
z XIII Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 28 września 2015
roku w godzinach 1310-1505 w Sali konferencyjnej urzędu gminy
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy,
powitał zebranych radnych, sołtysów kierowników jednostek, zaproszonych gości oraz
kierownictwo urzędu gminy.
Na podstawie listy obecności ( 14 radnych obecnych w chwili otwarcia posiedzenia )
stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał, na sekretarza
wybrano radnego Wiecheckiego - wyraził zgodę.
Ad.3. Radny Skrzypek przedstawił poniższy porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
8. Interpelacje radnych.
9. Informacje, zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Grzybek Zastępca Wójta wniosła w wprowadzenie o porządku posiedzenia
uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga
szkolnego i logopedy jak również nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy,
obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Poświętne dodała, że uzasadnienie zostanie przedstawione przed głosowaniem.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć pedagoga
szkolnego i logopedy jak również nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy,
obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym obowiązkowym
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wymiarze godzin w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Poświętne
b) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,
c) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
8. Interpelacje radnych.
9. Informacje, zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.
został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4. Protokół z XII sesji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.5 Informacja z działalności w okresie między sesjami przedstawił pan Franas Wójt
Gminy.
- uwag nie wniesiono.
O godzinie 1340 na posiedzenie rady przybyła pani Ozga Poseł na Sejm RP w
towarzystwie pani Beaty Ozga radnej sejmiku wojewódzkiego.
- radny Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy powitał przybyłe panie oraz
oddał głos pani poseł Ozga, która omówiła działalność poselską związaną z
samorządami województwa łódzkiego, przedstawiła zrealizowane zadania oraz
pomoc jaką oferowała dla gminy Poświętne.
- Wójt Gminy podziękował za wsparcie jakie okazywała dla gminy,
- ksiądz Cebrowski Proboszcz parafii podziękował pani poseł za wsparcie dla
podejmowanych działań inwestycyjnych przez parafię związanych z bazyliką,
wręczył okolicznościowy medal
- pani Beata Ozga radna wojewódzka podziękowała za uznanie jakim cieszy się
jej matka poseł Krystyna Ozga, zaprezentowała swoją działalność w sejmiku
województwa, pogratulowała bardzo udanych dożynek jakie zorganizowano w
gminie oraz zadeklarowała wszelką pomoc ze strony radnej wojewódzkiej,
zaprezentowała i zaapelowała o wystąpienie do marszałka o przyznanie
nagrody dla wielkiej osobowości gminnej.
- pani Krystyna Ozga poseł na Sejm RP podziękowała za umożliwienie jej
wystąpienia oraz serdeczność z jaką została przyjęta,
Ad.6. Informację przedstawiła pani Koska Skarbnik Gminy, zapoznała zebranych z
uchwałą Izby Obrachunkowej odnośnie przedstawionego sprawozdania z wykonania
budżetu, przedstawiła zrealizowane inwestycje, poniesione nakłady oraz uzyskane
zwroty,
- uwag nie wniesiono,
Przewodniczący Rady radny Skrzypek ogłosił pięciominutową przerwę w posiedzeniu.
Ad.7a. Projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru
zajęć pedagoga szkolnego i logopedy jak również nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Poświętne przedstawiła pani Szałowiło radca prawny,
dodała, że projekt ten jest praktycznie tą samą uchwałą jaka była poprzednio podjęta a
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konieczność ponownego podjęcia wynikła z zastrzeżeń organu nadzoru dotyczącego
publikatora, w innych gminach takie uchwały są akceptowane bez konieczności
publikacji.
- radny Serafin oznajmił, że jest dla niego niezrozumiałe stanowisko nadzoru,
- pani Sza łowiło wyjaśniła zasady publikacji aktów prawnych oraz pojęcie aktu
prawa miejscowego,
Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru
zajęć pedagoga szkolnego i logopedy jak również nauczycieli realizujących w ramach
stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Poświętne głosowano jednogłośnie.
Ad. 7b. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 przedstawiła
pani Kośka Skarbnik Gminy, zapoznała z wprowadzonymi dodatkowymi zmianami, o
których nie było możliwości poinformowania radnych wcześniej, zmiany generalnie
dotyczą Funduszu sołeckiego,
- uwag nie wniesiono,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 głosowano
jednogłośnie.
Ad.7c. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy.
- uwag nie wniesiono,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
głosowano jednogłośnie.
Ad.8 . Nie było
Ad.9. Radny Skrzypek Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z korespondencją
jaka wpłynęła międzysesjami do biura Rady Gminy,
- pierwsze pismo Komendanta Powiatowego Policji dotyczy ujęcia w
przyszłorocznym budżecie środków finansowych na ponadnormatywne służby,
- drugie pismo wpłynęło od Związków Zawodowych Nauczycieli wnioskujące o
uwzględnienie podwyżek wynagrodzenia dla obsługi szkół,
- kolejne dotyczyło podziękowań przewodniczącego sejmiku województwa za
zaproszenie na dożynki.
- Wójt Gminy podziękował radnym i sołtysom oraz wszystkim biorącym udział
przy organizacji dożynek za zaangażowanie,
- radny Worach pytał o podjęte czynności związane z odszkodowaniem dla
jednego z nauczycieli, czy wykorzystano wszystkie możliwości,
- pani Szałowiło przedstawiła podjęte czynności prawne oraz stanowisko sądu,
- pan Wiechecki sołtys Dęby podziękował za słowa otuchy jakie otrzymał w
związku ze śmiercią brata,
- rady Serafin zwrócił uwagę na zły stan drogi pod wiaduktem, poprosił o zajęcie
się ta sprawą,
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Wójt zapoznał zebranych z podejmowanymi działaniami zmierzającym do
poprawy stanu drogi w Dębie, dodał, że firma remontująca wiadukt
zobowiązała się do poprawy tego odcinka drogi.
Po zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady sesji
radny Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 1505 zamkną XIII
posiedzenie Rady Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczący Rady Gminy
-

Bolesław Kośka

Przemysław Skrzypek
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