Protokół
z XI Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 29 czerwca 2015 roku
w godzinach 1308-1458 w sali konferencyjnej urzędu gminy
Ad.1. Posiedzenie otworzył i prowadził radny Skrzypek Przewodniczący Rady, w
posiedzeniu udział wzięli
- radni według listy obecności – 15 radnych w chwili otwarcia posiedzenia,
- kierownictwo urzędu,
- Komendant Komisariatu Policji w Drzewicy
- sołtysi,
- Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
- kierownicy jednostek
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy powitał zebranych, na podstawie listy obecności
stwierdził kworum, na sekretarz a wybrano radnego Wiecheckiego – wyraził zgodę.
Ad.3. Poniższy porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z X sesji.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i
sprawozdania finansowego :
a. Wystąpienie Skarbnika w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy za 2014 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za
2014 rok,
b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji
budżetu za 2014 rok,
c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania
budżetu za 2014 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,
d. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
e. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej,
f. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem,
b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Poświętne za 2014 rok,
d) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
e) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego,
g) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia
2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i
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zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Poświętne,
h) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,
i) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.4. Protokół z X Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie.
Ad.5. Informację przedstawił Wójt Gminy – uwag nie wniesiono.
Ad.6. a. Informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za 2014 rok, informacji o
stanie mienia oraz sprawozdania finansowe za 2014 rok przedstawiła pani Kośka
Skarbnik Gminy. Budżet opiewał na kwotę 9 162 916 zł po stronie dochodów i
9 850 156 zł po stronie wydatków, deficyt budżetu wyniósł 687 240 zł. Dodatkowo
zapoznała zebranych ze zrealizowanymi w roku 2014 inwestycjami oraz nakładami na
nie poniesionymi.
- uwag nie wniesiono.
Ad.6.b. Pani Kośka Skarbnik Gminy Przedstawiła opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu – opinia pozytywna.
Ad.6.c. Radny Grzegorski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię
komisji o realizacji założeń budżetu gminy za rok 2014 – opinia pozytywna
- uwag nie wniesiono.
Ad.6.d. Radny Grzegorski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił uchwałę
komisji rewizyjnej dotyczącą udzielenia absolutorium dla Pana Michała Franasa Wójta
Gminy Poświętne z tytułu realizacji budżetu gminy za rok 2014.
- uwag nie było.
Ad.6.e. Radny Grzegorski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonej opinii i wniosku komisji
rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium – opinia pozytywna.
- uwag nie wniesiono.
Ad.6.f. Radni nie podjęli dyskusji związanej z przedstawionymi opiniami i wnioskiem
komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Przewodniczący Rady radny Skrzypek ogłosił pięciominutową przerwę.
Na posiedzenie przybył brygadier Jędrasik Z-ca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej.
Po wznowieniu posiedzenia:
Ad.7.a. Projekt uchwały wraz z informacją finansową przedstawiła pani Zasowska
Kierownik GOK.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
za 2014 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem głosowano jednogłośnie.
Ad.7.b. Projekt uchwały wraz z informacją finansową przedstawiła pani Szufladowicz
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem głosowano jednogłośnie.
Ad.7.c. Projekt uchwały przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy.
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- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2014 rok głosowano
jednogłośnie.
Ad.7.d. Projekt uchwały przedstawił radny Grzegorski Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Poświętne z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok głosowano jednogłośnie.
Wójt Gminy pan Michał Franas podziękował radzie za udzielenie absolutorium.
Ad.7.e. Projekt uchwały przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta, dodała, że środki
są przeznaczone na dodatkowe patrole Policji w okresie wakacyjnym jak również
podczas odpustu św. Michała.
- pan Dworak Komendant Komisariatu Policji w Drzewicy pogratulował
Wójtowi uzyskania absolutorium, odnosząc się do uchwały stwierdził, że
planowane służby ponadnormatywne będą wykonywane przez Policjantów w
ich czasie wolnym, dodatkowe patrole będą realizowane podczas okresu
wakacyjnego, zaapelował o współpracę z Policją dla wspólnego
bezpieczeństwa, odnośnie szczegółów ustalone zostaną w podpisanym
porozumieniu z Komendantem Powiatowym Policji.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
głosowano jednogłośnie.
Ad.7.f. Projekt uchwały przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta, przedstawiła
brygadiera Jędrasika, który omówił cel na jaki zostaną przekazane środki, dodał, że
gminy ponoszą duże nakłady na przeglądy aparatów tlenowych, po uruchomieniu
punktu w komendzie wszystkie naprawy i przeglądy będą wykonywane bezpłatnie dla
gmin z powiatu opoczyńskiego, kwoty dotacji zostały ustalone od ilości posiadanych
aparatów.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Opoczyńskiego głosowano jednogłośnie.
Ad.7.g. Projekt uchwały przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta, dodała, że
uchwała podlega zmianie ponieważ zwiększyła się liczba przystanków autobusowych.
- uwag nie wniesiono
Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy
Poświętne z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Poświętne
głosowano jednogłośnie.
Ad.7.h. Projekt uchwały omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy, poinformowała, że do
obecnego projektu wprowadzono dodatkową zmianę która nie była omawiana na
komisjach, zmiana dotyczy konieczności zabezpieczenia środków na podatek VAT,
- pani Lasota pracownik Urzędu uzupełniając stwierdziła, że środki te są
niezbędne do aktualnie opracowywanego wniosku, omówiła zasady
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sporządzania wniosku, dodała, że gmina może uzyskać zwrot w wysokości 50%
po realizacji wnioskowanego zadania.
- radny Worach pytał o pozycję, z której przesunięto środki,
- pani Kośka Skarbnik Gminy oznajmiła, że środki pochodzą z ostatniego zwrotu
środków z urzędu marszałkowskiego.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 głosowano
jednogłośnie.
Ad.7.i. Projekt uchwały przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy,
- uwag nie wniesiono
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
głosowano jednogłośnie.
Ad. Interpelacji nie złożono.
Ad.9. Wójt Gminy podziękował radnym za zrozumienie potrzeb gminy, stwierdził, że
na miarę budżetu gmina dokonuje wsparcia różnych jednostek, wsparcie jest
niezbędne i rokujące dobrą współpracę. Zwrócił się do sołtysów z podziękowaniami za
pomoc przy dystrybucji korespondencji urzędowej, zaapelował o dalsze zrozumienie i
pomoc.
- radny Serafin poruszył kwestie remontów szkół ze szczególnym naciskiem na
remont dachu w szkole w Dębie.
- Wójt Gminy oznajmił, że z dyrektorem zespołu szkół ustalił harmonogram
remontów, dodał, że omawiany ostatnio wniosek na ekopracownię został
pozytywnie zaopiniowany, omówił kwestie remontu dachu szkoły, dodał, że
jest umówiony z wójtem gminy Kleszczów, który daje nadzieję na pozyskanie
wsparcia finansowego, dlatego obecnie remont dachu będzie prowizoryczny,
ponieważ przy pozyskaniu wsparcia możliwe będzie wykonanie nowego dachu
i może więcej.
- pan Wiechecki sołtys Dęby pogratulował jednomyślności rady, poruszył
kwestie szkód łowieckich powodowanych przez dziki, ponadto poruszył sprawy
niedrożności rowów melioracyjnych, zwrócił się z prośbą o zwrócenie uwagi na
przejazd pod torami gdzie obecnie odbywa się objazd remontowanego
wiaduktu w Dęborzeczce.
- Wójt oznajmił, że na poprzedniej sesji poruszano kwestie szkód łowieckich,
cytowano pismo jakie rada otrzymała od ministerstwa rolnictwa, dodał, że
obecnie ministerstwo nie jest zainteresowane problemem i umywa ręce.
- radny Skrzypek Przewodniczący Rady oznajmił, że zapoznał radnych i
sołtysów z treścią cytowanego pisma na poprzedniej sesji, jest to odpowiedź na
apel jaki rada złożyła do pani Premier.
- Wójt oznajmił, że jeżeli jest taka konieczność to na następną sesję zostaną
zaproszeni łowczy kół łowieckich.
Po zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady XI
Sesji radny Skrzypek Przewodniczący Rady o godzinie 1458 zamknął posiedzenie XI
Sesji Rady Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Przemysław Skrzypek
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