Protokół
z XV Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 27 listopada 2015
roku w sali konferencyjnej urzędu gminy w godzinach 903-1036
Ad.1. Posiedzenie otworzył i prowadził radny Skrzypek Przewodniczący Rady,
powitał zebranych radnych Wójta Gminy i Zastępcę, kierowników jednostek sołtysów
i zaproszonych gości,
Ad.2. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum.
Ad.2. Na Sekretarza 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 XIV sesji.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja o stanie ściągalności podatków od osób fizycznych i prawnych w roku
2014.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta Gminy o złożonych
oświadczeniach majątkowych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2016,
b) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
c) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych,
d) w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego, podatku
od nieruchomości i podatku leśnego,
e) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015,
f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
9. Interpelacje radnych.
10. Informacje, zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.
- uwag do porządku nie wniesiono.
Ad.4. Protokół z XIV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
Ad.5. Informację z działalności w okresie między sesjami przedstawił pan Michał
Franas Wójt Gminy.
W informacji Wójt przedstawił podjęte zarządzenia, omówił spotkania oraz
scharakteryzował programy, w których uczestniczy gmina, dodał, że ostatnio złożono
wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie
projektu Kulturalne Wakacje.
Ad.6. Informacja o stanie ściągalności podatków od osób fizycznych i prawnych w
roku 2014 przedstawiła pani Koska Skarbnik Gminy.
Ad.7. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych przedstawił
Przewodniczący Rady Gminy radny Skrzypek, pani Grzybek Zastępca Wójta
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przedstawiła informację Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych
kierownictwa i pracowników urzędu zobowiązanych do złożenia oświadczenia.
Ad.8.a. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2016
przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy.
- radny Szufladowicz przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Spraw Socjalnych oznajmił, że w imieniu członków komisji przychyla się do
wysokości ceny żyta ustalonej na posiedzeniu wspólnym Komisji Rewizyjnej i
Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa do wysokości 38 zł.
Za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako
podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Poświętne w roku 2016
głosowano jednogłośnie ( 15 radnych brało udział w głosowaniu ).
Ad.8.b. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości przedstawiła
pani Koska Skarbnik Gminy, dodała, że na posiedzeniach komisji radni nie wnieśli o
wzrost stawek podatku.
- radny Serafin pytał o formy naliczania i płacenia podatków przez osoby
czasowo przebywające na terenie gminy tzw. letniskowcy.
- pani Koska Skarbnik Gminy oznajmiła, że ściągalność podatków jest bardzo
duża, dodała, że obecnie na dziś występuje kwota 6938 zł zaległości
podatkowych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości głosowano
jednogłośnie.
Ad.8.c. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych głosowano jednogłośnie.
Ad.8d. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników
podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego przedstawiła pani
Kośka Skarbnik Gminy.
- radny Serafin pytał o powody zmiany formularzy.
- pani Kupis pracownik urzędu gminy omówiła wprowadzone zmiany do
formularzy, dodała, że obecnie podatek w wysokości do 100 zł będzie
pobierany jednorazowo, jeżeli wymiar podatku nie przekroczy wartości
zwrotnego listu poleconego to nie będzie dokonywany wymiar.
Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatników
podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego głosowano
jednogłośnie.
Ad.8.e. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2015 przedstawiła
pani Kośka Skarbnik Gminy, dodała, że do uchwały wprowadzono również zmiany
jakie wpłynęły do urzędu w ostatnim czasie, zmiany nie wpływają na wynik budżetu.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie głosowano jednogłośnie.
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Ad.8.f. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
przedstawiła pani Koska Skarbnik Gminy.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
głosowano jednogłośnie.
Ad.9 Nie złożono.
Ad.10. Radny Serafin pytał o działalność Lokalnej Grupy Działania, aprobował
podjęte działania i uzyskane fundusze, dodał, że sztuka jest wziąć więcej niż się
włożyło.
- pan Michał Franas Wójt Gminy omówił podjęte działania w LGD, przedstawił
zasady współpracy, dodał, że w LGD zabezpieczono prawie 860 tys. zł dla
każdego członkowskiego samorządu, których jest 15, zapoznał zebranych z
zasadami podziału środków oraz tworzeniem struktury władz LGD, w grupie
wszyscy traktowani są po partnersku.
- pan Wiechecki sołtys miejscowości Dęba poruszył kwestie zwiane z
niedostatkiem, działalnością opieki społecznej, zarzucił marnotrawienie
środków na wspieranie rodzin, które nic nie robią tylko oczekują na wsparcie,
ponadto poruszył sprawy związane z zatrudnianiem niewłaściwych jego
zdaniem osób do prac interwencyjnych organizowanych przez urząd, za
przykład przytoczył sposób i zaangażowanie w pracę jakie prezentują niektórzy
pracownicy a w szczególności pan Koska Roman.
- pan Michał Franas Wójt Gminy oznajmił, że gmina jak i opieka musi opierać
się na prawie, choć osobiście zgadza się z sołtysem w wielu kwestiach.
Zapoznał zebranych z zasadami organizowania prac interwencyjnych oraz
społecznych dodał, że po nowym roku planowane są poważne zmiany w
zasadach i może się okazać, że dla gmin nie będzie korzystne organizowanie
takich prac. Zapoznał zebranych z problemami jakie sprawia ostatnio
zakupiony ciągnik w poprzedniej kadencji, dodał, że jest już chyba piaty raz w
naprawie. Poinformował, że planuje spotkanie z Prezesem Centrum Integracji
Społecznej, które funkcjonuje w wielu gminach przynosząc poważne korzyści
dla bezrobotnych aktywizują ich i pomagając pozyskać zatrudnienie, dodał, że
wspólnie z GOPS zorganizowano spotkanie wigilijne dla osób samotnych i w
podeszłym wieku.
- pan Wiechecki sołtys miejscowości Dęba stwierdził, że jego wypowiedź nie
była złośliwością a jedynie głosem społecznym.
- pan Barul Kierownik Referatu Usług Komunalnych, Infrastruktury, Rolnictwa i
Leśnictwa omówił organizowane przy urzędzie prace społeczno-użyteczne,
przedstawiając zasady oraz przeznaczenie,
- pani Podlasek Kierownik GOPS-u zapoznała zebranych z zasadami
przyznawania pomocy, omówiła kryteria zapisane w ustawie, dodała, że
niektóre rodziny obejmowane są innymi formami pomocy,
- radny Serafin pytał o formy i uprawnionych do korzystania z pomocy
żywnościowej,
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pani Podlasek Kierownik GOPS omówiła kryteria i zasady przyznawania
pomocy żywnościowej, aktualnie korzysta z tych form pomocy 58 rodzin,
- radny Serafin poparł wypowiedz sołtysa odnośnie świetlic stwierdził, że
wszystkie są dobrze wyposażone ale pracujące tam osoby powinny być również
animatorami wolnego czasu młodzieży,
- pani Maria Grzybek Zastępca Wójta oznajmiła, że na przyszły rok są
planowane różne formy działalności z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży,
dodała, że dla osób w trudnej sytuacji przyznawano stypendia jak i zasiłki
szkolne, poinformowała, że planowany do podjęcia program współpracy z
organizacjami pozarządowymi pozwoli pozyskiwać wsparcie i dodatkowa
pomoc,
- pan Michał Franas Wójt Gminy poinformował o planowanej wystawie prac
malarskich poświęconych powiatowi, dodał, że we wrześniu był wernisaż
poświęcony urokom gminy,
- pani Zasowska Kierownik GOK oznajmiła, że wystawa odbędzie się w dniu 2
grudnia od godziny 17 w Zespole Szkół, lokalizacja wystawy podyktowana jest
ilością prac, scharakteryzowała tematykę prac malarskich, zapoznała z
bieżącymi działaniami GOK-u i prowadzonymi zajęciami.
Po zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady sesji
radny Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 1036 zamknął XV
posiedzenie Rady Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczący Rady Gminy
-

Bolesław Kośka

Przemysław Skrzypek
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