Protokół
z XVI sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2015
roku w sali konferencyjnej urzędu gminy w godzinach 1311-1530
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy,
powitał zebranych radnych, kierownictwo urzędu, sołtysów i zaproszonych gości.
W posiedzeniu udział wziął Zastępca K-ta Powiatowego Policji.
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych
uchwał - 14 radnych obecnych w chwili otwarcia posiedzenia.
Ad.2. Na sekretarza posiedzenia wybrano radnego Wiecheckiego - wyraził zgodę
Ad.3. Przedstawił poniższy porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w
roku 2015
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016,
b) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020,
c) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Gospodarki Niskoemisyjnej,
d) w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Poświętne,
e) w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2016
f) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,
8. Interpelacje radnych.
9. Informacje, zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.
- uwag nie wniesiono,
Ad.4. Protokół z XV Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie.
Ad.5. Informację przedstawił pan Michał Franas Wójt Gminy.
Ad.6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy w
roku 2015 przedstawił Zastępca K-ta Powiatowego Policji w Opocznie, dodał, że jest
pierwszy raz w gminie, omówił przeprowadzoną reformę komendy z naciskiem na
likwidację komisariatu w Drzewicy, utworzone ogniwo prewencji funkcjonuje bez
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zarzutów. Przedstawił dane liczbowe dotyczące przestępstw, wykroczeń jak również
kolizji i wypadków drogowych, dodał, że pomimo likwidacji komisariatu relatywnie
liczba służb niemal podwoiła się w stosunku do roku poprzedniego. Apelował o
współpracę oraz brak obojętności na zagrożenia drogowe i przestępstwa.
- Wójt Gminy oznajmił, że często spotyka się na roboczych spotkaniach z
Komendantem co przedkłada się na wymierne korzyści dla gminy. Cieszy nas
to, że na gminie jest coraz bezpieczniej, Przypomniał zalety współpracy z
Policja zarówno Wójta jak i Rady co przekłada się na różne formy wsparcia
często finansowego. Podziękował za współpracę dodając, że efektem tego jest
coraz większe bezpieczeństwo, na którym nie wolno oszczędzać.
- Z-ca K-ta Powiatowego Policji omówił przygotowania jak również przebieg
służby podczas odpustu św. Michała oraz współpracy z gmina oraz strażami
pożarnymi, dodał, że podczas ostatnich uroczystości nie doszło do żadnego
incydentu.
- radny Serafin pytał o formy kontaktu z komendą odnosząc się do
funkcjonujących numerów alarmowych,
- Z-ca K-ta Powiatowego Policji omówił sposoby kontaktowania się z Komenda
oraz możliwości alarmowania, dodał, że często bywa tak, że zgłasza się
komenda z sąsiedniego powiatu jednakże szybko przekazują informacje i
właściwa komenda może podjąć działania, numer 112 działa trochę okrężna
drogą, czas reakcji jest wydłużony wiec najlepiej dzwonić na 997.
- - radny Szufladowicz pytał o możliwości wsparcia Policji dla działań Wójta
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi krajowej,
- Z-ca K-ta Powiatowego Policji stwierdził, ze jeżeli Wójt zwróci się z prośba
odpowiedni funkcjonariusze będą analizować zagrożenia i będą składane
stosowne wnioski,
- pan Łumiński K-t Gminny OSP oznajmił, że współpraca straży z Policja układa
się bardzo dobrze podziękował za współdziałanie życząc dalszego owocnego
współdziałania,
Przewodniczący Rady ogłosił kilkuminutowa przerwę.
Po wznowieniu obrad o godzinie 1423 przystąpiono do bloku uchwał.
Ad.7. a. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 omówiła
pani Kośka Skarbnik Gminy, zapoznała zebranych z opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przedłożonym projekcie budżetu - opinia pozytywna. Budżet gminy
na rok 2016 wynosi po stronie dochodów 9298571 zł a po stronie wydatków 10430346
zł. Dodała, że szczegółowo uchwała była omawiana podczas posiedzenia komisji,
przytoczyła zapisy dotyczące planowanych w budżecie inwestycji, głównie będą to
inwestycje drogowe, planowana jest również termomodernizacja szkół, , budowa
boiska w Gapininie, zakup siłowni do parku w Poświętnem oraz wiele mniejszych.
- radny Kacprzak przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej odnośnie
budżetu stwierdził, ze na wspólnym posiedzeniu radni omawiali przedłożony
projekt, udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące budżetu, nie
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zmieniliśmy podatków i opłat więc budżet jest na poziomie ubiegłorocznego,
wnioskował o przyjecie budżetu.
- radny Serafin odnosząc się do budżetu stwierdził, że należy planować
inwestycje na przyszłość, poszukiwać środków zewnętrznych, apelował o
planowanie inwestycji w Dębie czy Buczku, w tych miejscowościach powinna
być również kanalizacja.
Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016 głosowano
jednogłośnie.
Wójt Gminy podziękował za przyjęcie budżetu, dodał, że chciałby aby było więcej
inwestycji ale budżet na to nie pozwala, oczekujemy na uruchomienie programów,
śledzimy wszystkie informacje z tym związane, zaapelował o dialog i planowanie.
- pan Łumiński K-t Gminny OSP w związku z przedwczesnym wyjściem
zapoznał zebranych z harmonogramem zebrań sprawozdawczych w
jednostkach OSP zapraszając jednocześnie do licznego udziału,
Ad.7.b. Projekt uchwały przedstawiła pani Koska Skarbnik Gminy
- uwag nie wniesiono
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016-2020 głosowano jednogłośnie.
Ad.7.c. Projekt uchwały przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta
- uwag nie wniesiono
Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Gospodarki
Niskoemisyjnej głosowano jednogłośnie.
Ad.7.d. Projekt uchwały przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta
- uwag nie wniesiono
Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Poświętne głosowano
jednogłośnie,
Ad.7.e. Projekt uchwały przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta.
- uwag nie wniesiono,
Za przyjęciem uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z
organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3
ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2016 głosowano jednogłośnie.
Ad.7.f. Projekt uchwały przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy, zapoznała
zebranych z wprowadzonymi międzyczasie zmianami do projektu.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 głosowano
jednogłośnie.
Ad. 8. Interpelacji nie złożono.
Ad.9. Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady złożyli wszystkim życzenia
świąteczne.
- pan Wiechecki sołtys Dęba w imieniu sołtysów złożył życzenia świąteczne,
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-

Wójt Gminy dodał, że jest okres przedświąteczny więc poważne rozmowy i
dyskusje odłożymy na później, zaprosił na uroczysta noworoczna sesje
składając życzenia.

Po zakończeniu dyskusji o godzinie 1530 radny Skrzypek Przewodniczący Rady
Gminy zamknął XVI Sesje Rady Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Koska
Przemysław Skrzypek
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