Protokół
z XVII Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2015
roku w godzinach 1308-1450 w sali konferencyjnej urzędu gminy
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Skrzypek Przewodniczący Rady, powitał
zebranych radnych, zaproszonych gości, sołtysów kierowników jednostek oraz
kierownictwo urzędu z panem Michałem Franasem Wójtem Gminy na czele.
Przedstawił poniższy porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
- powitanie zaproszonych gości,
- wystąpienia gości zaproszonych
- podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku 2015.
2. Wybór Sekretarza Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
5. Interpelacje radnych.
6. Informacje, zapytania i wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.
po czym oddał głos zaproszonym gościom.
Podczas wystąpień gości głos zabrali:
- pan Skorupski Powiatowy Lekarz weterynarii podziękował za zaproszenie,
pogratulował wyborów oraz omówił działalność lekarza powiatowego,
- przedstawiciel NUMED Tomaszów Maz., omówili działalność szpitala,
podziękowali za wyrażone uchwałą wsparcie oraz złożyli wszystkim
noworoczne życzenia,
- pani Wielgus podziękowała za pozytywną ocenę jej działalności, która
prowadzi wraz z mężem, dzieki ich staraniom rozwija się na terenie gminy
honorowe krwiodawstwo,
- Wójt Gminy podziękował wszystkim za przybycie, współpracę, organizowanie
akcji oraz wręczył wraz z Przewodniczącym Rady okolicznościowy dyplom
uznania dla państwa Wielgusów. Następnie pan Franas Wójt Gminy przy
pomocy prezentacji multimedialnej zapoznał zebranych z osiągnięciami roku
2015 jakie udało się zrealizować oraz planami na rok przyszły.
- radna Szufladowicz podziękowała za piękny przekaz i działalność Wójta.
dodała, że jest zadowolona ze współpracy z Wójtem, pozytywnie oceniła
wykorzystanie funduszu sołeckiego,
Na posiedzenie przybyła pani E. Kądziela z Centrum Integracji Społecznej oraz ksiądz
Proboszcz.
Ad.2. Na sekretarza posiedzenia wybrano radnego Wiecheckiego - wyraził zgodę.
Ad.3. Porządek został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.4. a. Projekt uchwały przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie głosowano jednogłośnie.
Ad.4.b. Projekt uchwały przedstawiła pani Koska Skarbnik Gminy.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
głosowano jednogłośnie.
Ad.5 Nie złożono.
Ad.6. Pani Kądziela przedstawiła działalność Centrum Integracji Społecznej, wniosła
o podjecie współpracy.
- radny Szufladowicz pytał o pochodzenie środków przeznaczonych na
działalność CIS-u,
- pani Kądziela przedstawiła źródła finansowania działalności CIS,
- Wójt Gminy poinformował, że uprzedzał radnych o tym fakcie, dodał, że
zapoznał się z sytuacja i doprowadził do tego spotkania, rozmawiał z innymi
Wójtami, którzy są zadowoleni ze współpracy, wiemy jakie środki możemy
zainwestować, urzędy pracy nie maja środków a stawiają coraz większe
wymagania zrzucając ciężary finansowe na samorządy.
- radny Szufladowicz pytał o przyszłych pracodawców oferujących zatrudnienie
dla tej grupy,
- pani Kądziela oznajmiła, że pracodawcą jest CIS, uzależnione jest to od
współpracy z gminą, jest to szczególne zatrudnienie tzw. wspierane, 80% płacy
pochodzi z budżetu państwa,
- pan Wiechecki sołtys Dęby w imieniu wszystkich sołtysów podziękował
Wójtowi i Radzie za współpracę w roku 2015, życzył dalszej owocnej
współpracy składając noworoczne życzenia.
Po zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady o
godzinie 1450 radny Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie
XVII Sesji Rady Gminy.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Przemysław Skrzypek
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