Protokół
z XII Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 31 sierpnia 2015 roku
w godzinach 1356-1628 w Sali konferencyjnej urzędu gminy
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy.
W posiedzeniu udział wzięli:
- radni według listy obecności – 14 w chwili otwarcia posiedzenia,
- Wójt Gminy i Zastępca Wójta Gminy,
- K-t Komisariatu Policji w Drzewicy,
- sołtysi i kierownicy jednostek i zaproszeni goście.
Ad.1. Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, na
podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad.2. Na Sekretarza posiedzenia wybrano radnego Wiecheckiego – wyraził zgodę.
Ad.3. Przewodniczący Rady przedstawił poniższy porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
5. Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Drzewicy
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
7. Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.
8. 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
wymiarze godzin w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Poświętne,
b) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy
kanalizacyjnych
c) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
9. Interpelacje radnych.
10. Informacje, zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Maria Grzybek Zastępca Wójta złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku
posiedzenia uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie w sprawie włączenia do porządku
posiedzenia wnioskowanej uchwały, wniosek przyjęto jednogłośnie.
Porządek posiedzenia w poniższym brzmieniu przyjęto jednogłośnie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
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2. Wybór Sekretarza Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
5. Wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Drzewicy
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
7. Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.
8. 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
wymiarze godzin w szkołach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę
Poświętne,
b) w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Poświętne,
c) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy
kanalizacyjnych
d) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,
e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
9. Interpelacje radnych.
10. Informacje, zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.4. Protokół z XI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
Ad.5. Wójt Gminy wyjaśnił powody dla których Komendant Komisariatu Policji
wystąpi w odrębnym punkcie przed Radą Gminy. Dodał, że Komendant Powiatowy
zarządził reorganizację struktur komendy powiatowej co doprowadziło do likwidacji
Komisariatu Policji w Drzewicy.
- pan Dworak Komendant Komisariatu Policji w Drzewicy omówił zarządzenie
reorganizujące, dodał, że od 1 września przestaje funkcjonować komisariat,
jednakże na miejscu komisariatu pozostają policjanci tylko jako ogniwo
prewencji. Przedstawił nową organizację komendy powiatowej oraz zadania
obsadę osobową i zakres działania Drzewickiego ogniwa prewencji.
- Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady jak również radnymi złożył
podziękowania za długoletnią współpracę, złożył życzenia oraz wraz z
radnymi wręczył kwiaty oraz pamiątkową tablice.
Ad.6 Informację przedstawił Wójt Gminy, w której omówił działania i podjęte decyzje
w okresie międzysesyjnym.
Ad.7. Informację przedstawił pan Fidelus Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych.
radny Worach pytał o straty spowodowane zalaniem i czy szkoła otrzymała
odszkodowanie,
- pan Fidelus dyrektor ZSS omówił kwestie zalania szkoły oraz przedstawił
wysokość przyznanego odszkodowania, dodał, że odwołał się od decyzji
odszkodowawczej i sprawa jest ponownie rozpatrywana.
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radny Serafin pytał o remont szkoły w Dębie, pochwalił zaangażowanie, pytał
również o dalsze remonty, zwrócił uwagę na brak kierowników jednostek na
posiedzeniach Rady, poruszył również kwestie zatrudnienia w placówkach oraz
kwestie zajęć pozalekcyjnych. Dodał, że reorganizacja szkół była błędem,
zaapelował o powrót do dyskusji w sprawie przywrócenia szkoły w Dębie.
- pan Fidelus dyrektor ZSS oznajmił, że zatrudnienie w szkołach nie wzrosło,
kierownicy filii są odpowiedzialni za funkcjonowanie szkół filialnych,
- radny Szufladowicz stwierdził, że komisja oświatowa przygląda się
funkcjonowaniu szkół i widzi bolączki oświatowe, wbrew pozorom komisja nie
traci kontaktu z oświatą,
- Wójt Gminy oznajmił, że obecnie nie czas na dyskusję o reorganizacji, dodał,
że na bieżąco z komisją oświatową monitoruje sprawy oświatowe, stwierdził,
że liczy się tendencja powrotu do spraw reorganizacji, poprzednio
przewodniczący komisji wypowiedzieli się w sprawie przywrócenia szkoły.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w posiedzeniu.
Ad.8a. 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 Grzybek Zastępca Wójta,
- pan Fidelus Dyrektor ZSS omówił szczegółowo zakres przedmiotowej uchwały,
- radny Szufladowicz pytał o wymiar etatów, o których mowa w przedmiotowej
uchwale,
- pan Fidelus omówił wymiar godzinowy logopedy i pedagoga szkolnego,
oznajmił, że te stanowiska są obecnie niezbędne w szkole, dodał, że będzie to
pomocne i korzystne dla dzieci jak i rodziców, których często nie stać na częste
dojazdy do logopedy.
- radny Szufladowicz pytał czy osoby na etaty, o których mowa są już
zatrudnieni czy będą to nowe osoby,
- pan Fidelus oznajmił, że pedagog szkolny już pracuje, jest to osoba z obecnej
kadry, logopeda będzie dopiero zatrudniany,
- Wójt Gminy stwierdził, że kwestie te należy dalej dyskutować na komisji
oświaty, mamy otworzyć drogę i możliwości do tego, aby naszym dzieciom
zapewnić opiekę i nauczanie na poziomie dwudziestego pierwszego wieku, nie
ukrywam, że liczymy każdą złotówkę, ale musimy robić wszystko dla naszych
dzieci, znamy bolączki dzieci, konieczność utworzenia tych stanowisk wynikła
z potrzeb szkoły jak również z sugestii i rozmów z rodzicami, wielu rodziców
nie stać na częste wizyty u logopedy, uważam, że jest to potrzebne, co jest
poparte również głosami rodziców docierającymi do mnie obecnie jak i w
przeszłości, jako szefa komisji oświaty, jest to problem wielu dzieci nawet tych
najmłodszych. Zaapelował o podjęcie uchwały.
Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru
zajęć pedagoga szkolnego i logopedy jak również nauczycieli realizujących w ramach
-
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stosunku pracy, obowiązki określone dla stanowiska o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminę Poświętne głosowano jednogłośnie ( 14 radnych brało
udział w głosowaniu ).
Ad.8.b. Projekt uchwały wraz z regulaminem omówiła pani Grzybek Zastępca Wójta,
dodała, że uchwała ta porządkuje istniejący już od dawna regulamin, nie pociąga za
sobą żadnych dodatkowych skutków finansowych a reguluje działania podejmowane
przez gminny ośrodek opieki społecznej. Za przyjęciem uchwały w sprawie
Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Poświętne głosowano jednogłośnie (14 radnych brało udział w głosowaniu ).
Ad.8.c. Projekt uchwały omówiła pani Lasota pracownik urzędu, dodała, że treść
regulaminu została uzgodniona z funduszem ochrony środowiska w Łodzi,
wychodzimy naprzeciw mieszkańcom aby ograniczyć koszty budowy przyłączy
kanalizacyjnych ponoszonych przez mieszkańców i skorzystać jak najwięcej ze źródeł
zewnętrznych.
- radny Serafin stwierdził, że nie zna treści poprzedniego regulaminu, czy zmiany
i zapisy są korzystniejsze czy muszą być takie jakie są.
- Wójt Gminy oznajmił, że wcześnie nie było mowy o przyłączach tylko o
głównej magistrali kanalizacyjnej, pomysł ten powstał obecnie za naszej
kadencji, mamy możliwość uzyskać dofinansowanie do budowy
indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska, kontrola wykonania kanalizacji przebiegła pomyślnie i
gmina otrzymała zwrot ponad 800 tys. zł. Jest to głównie zasługa pani Lasota.
Podjęcie uchwały umożliwi mieszkańcom ubieganie się o dofinansowanie
budowy przyłączy.
- pani Lasota zapisy dotyczące kosztów powstały w oparciu o kosztorysy, po
złożeniu wniosku ogłosimy przetarg na omawiane roboty, z doświadczenia
należy stwierdzić, że koszty będą na pewno niższe po przeprowadzeniu
procedury przetargowej.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy
przyłączy kanalizacyjnych głosowano jednogłośnie (14 radnych brało udział w
głosowaniu ).
Ad.8.d. Projekt uchwały wraz z wprowadzonymi do budżetu zmianami przedstawiła
pani Kośka Skarbnik Gminy, dodała, że w międzyczasie gmina otrzymała nowe
decyzje finansowe, które zostały ujęte w obecnym projekcie uchwały, oznajmiła, że
nie było możliwości przekazania ich radnym dlatego przedstawia je teraz.
- radny Serafin pytał czy musimy tą uchwałę dziś podjąć, stwierdził, że
oczekiwałby ostatecznej treści uchwały, ponieważ nie mógł się z nimi
zapoznać, a na komisjach nie omawiano wszystkich zmian i czy obecnie radni
muszą podjąć proponowany projekt, ponieważ nie będzie mógł głosować za
jedynie wstrzyma się od głosu.
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pani Kośka Skarbnik Gminy oznajmiła, że obecnie przedstawia zmiany których
nie zawarto w przesłanym radnym projekcie, przedstawiła wysokość deficytu
oraz źródła pokrycia,
radny Serafin stwierdził, wierzę pani i uważam, że jest pani dobrym
pracownikiem, ale wolałby jednak mieć te zmiany na piśmie,
radny Worach poruszył kwestie wykonanego ostatnio remontu nawierzchni
drogi, przeprosił, że nie mógł uczestniczyć w pokazie wykonania nawierzchni,
stwierdził, że ta inwestycja jest bardzo trafna, podoba się, pewnie podsunę
Wójtowi inne odcinki dróg, pytał o źródło pokrycia finansowego tej inwestycji.
pani Skarbnik oznajmiła, że remont drogi zostanie pokryty z bieżących
wydatków na utrzymanie dróg jako materiały i usługi,
Wójt Gminy stwierdził, że zagadnienie to powinno być omawiane w wolnych
wnioskach, dodał, że radny jako były przewodniczący powinien orientować się
co jest inwestycją a co remontem, obecnie nic się nie zamiata pod dywan,
inwestycje są wprowadzane do budżetu, zaapelował o nie wprowadzanie
nowych radnych w błąd, to była powierzchniowa naprawa nawierzchni drogi,
dodał, że w ten sposób chcemy remontować jak najwięcej dróg a nie sypać
bezcelowo kamień. Oznajmił, że współpracuje z mieszkańcami i wyborcami
radnego w przeciwieństwie do radnego Woracha, który nie chce współpracy z
Wójtem, powodem wykonania tego remontu była rekompensata za długi okres
oczekiwania na oświetlenie. Taki sposób naprawy dróg jest nieco droższy od
sypania kamienia. Mamy dobre stosunki z Wójtem Gminy Rzeczyca, który
użyczył nam sprzętu i pracowników do wykonania tego odcinka. Zwrócił się z
prośbą do radnych i sołtysów o proponowanie odcinków dróg gdzie nie ma
wielotonażowego ruchu aby w przyszłym roku można było je remontować tą
metodą, oznajmił, radny robi to tylko pod publikę, dodał, że radny zarzucił mu
iż przestał odnawiać rowy w okręgu radnego, przerwano kopanie rowów ze
względu na pilne prace w innym miejscu, nie wszyscy mnie popierają jednak
rozmawiają, jest wiele innych dróg do naprawy np. do cmentarza, o remoncie
tego odcinka podjąłem sam decyzję,
pani Skarbnik oznajmiła, że zastosowana praktyka wprowadzenia dodatkowych
zmian nie jest odosobniona, w poprzednich sesjach również występowało
podobne zjawisko, jeżeli radni sobie życzą zostanie wydrukowana uchwała w
wersji z wprowadzonymi wszystkimi zmianami.
radny Worach odnosząc się do wypowiedzi Wójta stwierdził, że posiedzenie
Rady jest miejscem do wymiany poglądów a nie zacisze gabinetu, dodał, że
Wójt próbuje go przedstawić jako osobę mu przeciwną, jego zdaniem
popełniany jest błąd, przeprowadzony remont powinien być zaklasyfikowany
jako inwestycja, przedstawił różnice pomiędzy remontem a inwestycją,
stwierdził, że działania Rady podlegają ocenie Izby Obrachunkowej i nadzoru
wojewody, zaznaczył, że wstrzyma się od głosu z prośbą o zaprotokołowanie
tego zwrotu,
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Wójt Gminy – nie rozmawiamy o drodze, środki pochodzą z bieżącego
utrzymania dróg, skoro pan uważa, że łamię prawo proszę zgłosić do
prokuratury, powierzchniowa naprawa drogi to nie inwestycja, inwestycja
wymaga wielu uzgodnień, projektu, miesza pan zmiany w uchwale z
przeprowadzonym remontem, nie ma żadnych przesunięć w budżecie, pani
Skarbnik nic nie wspominała o środkach na drogę, w wolnych wnioskach
chętnie będę rozmawiał, nie prowadzę żadnych rozmów w zaciszu gabinetu,
przedstawił prowadzone remonty dróg, w ocenie radnego wydłużyłby się czas
przeprowadzenia remontu
- radny Worach stwierdził, że pytał o źródło finansowania czyli paragraf
Za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2015 głosowało 13
radnych przy 1 wstrzymującym się od głosu.
Ad.8.e. Projekt uchwały omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy.
- uwag nie wniesiono
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
głosowało 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
O godzinie 1610 posiedzenie opuściła radna Mnich.
Ad.9. Interpelacji nie było.
Ad.10. Radny Skrzypek Przewodniczący Rady poprosił o wypełnienie oświadczeń w
związku ze zmianą sposobu wypłacania diet radnych oraz odczytał pismo-petycję
radnego Woracha w sprawie przywrócenia połączenia autobusowego z Opocznem.
- radna Szufladowicz stwierdziła, że w poprzedniej kadencji złożyła taką samą
petycję do ówczesnego Przewodniczącego Rady, którym był radny Worach
oraz do Wójta i do dnia dzisiejszego nie otrzymała jakiejkolwiek odpowiedzi.
- Wójt Gminy oznajmił, że zna oczekiwania mieszkańców w sprawie polaczenia,
obecnie prowadzę rozmowy z firmą dowożącą dzieci do szkoły aby uruchomiła
czasowy kurs do Opoczna. Obecnie transport autobusowy jest prywatny i nikt
nie chce dopłacać, mam nadzieję, że po negocjacjach uda się uruchomić jeszcze
w tym roku polaczenie z Opocznem.
- radny Skrzypek Przewodniczący Rady odczytał podziękowania złożone przez
spółkę Trans med. z Tomaszowa Mazowieckiego za udzielenie poparcia w
sprawie uzyskania kontraktu z NFZ.
- radny Worach odnośnie wypowiedzi radnej Szufladowicz stwierdził, że nie
przypomina sobie takiego zdarzenia i złożenia petycji doi Rady, być może
zostało skierowane do Wójta.
- radna Szufladowicz dodała, że pismo poparło ponad 90 mieszkańców.
- pan Barul Kierownik Referatu Usług Komunalnych, Infrastruktury, Rolnictwa i
Leśnictwa omówił zakres działania komisji szacującej straty w uprawach
spowodowane suszą. Odnosząc się do kwestii remontu drogi stwierdził, że
zadanie to jest pokryte z działu usług i materiałów bieżącego utrzymania dróg.
- Wójt Gminy zapoznał zebranych z przygotowaniami do dożynek, przedstawił
harmonogram, podziękował za zaangażowanie i wsparcie, zaapelował o dalszą
współpracę i wsparcie.
-
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Po wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady sesji i zakończeniu dyskusji
radny Skrzypek Przewodniczący Rady o godzinie 1628 zamknął XII posiedzenie Rady
Gminy.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Przemysław Skrzypek
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