Protokół z XVIII
Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 29 stycznia 2016 roku w godzinach
1305-1535 w sali konferencyjnej urzędu gminy
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Przemysław Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy,
ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
- pan Michał Franas Wójt Gminy
- pani Maria Grzybek Zastępca Wójta
- pracownicy urzędu gminy,
sołtysi i kierownicy jednostek podległych,
w posiedzeniu udział wzięła delegacja rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w Dębie.
Na podstawie listy obecności przewodniczący rady stwierdził kworum władne do podejmowania
prawomocnych uchwał - 15 radnych obecnych w chwili otwarcia posiedzenia.
Ad.2. Na sekretarza posiedzenia wybrano radnego Wiecheckiego - wyraził zgodę.
Ad.3. Poniższy porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie - bez uwag.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z XVI i XVII sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacji z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii.
7. Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
8. Informacja z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa za rok 2015.
9. Informacja z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych za rok 2015.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności Rady w roku 2015.
11. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły w Poświętnem ze Szkołami Filialnymi w
Dębie i Brudzewicach w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem poprzez zwiększenie
poziomu organizacyjnego Szkoły Filialnej w Dębie
b) zmieniającą uchwałę Nr XXII/127/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego 2009 roku w
sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę
Poświętne
c) zmieniającą uchwałę Nr XXII/128/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego lipca 2009 roku w
sprawie kryterium i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
d) zmieniającą uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami
pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
e)w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2016,
f) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,
g) w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych na 2016 r.
h) w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa na 2016 r.
i) w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok,
j) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Poświętne na 2016 rok .
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k) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.
l) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Interpelacje radnych.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.
Ad.4. Protokoły z XVI i XVII sesji zostały przyjęte jednogłośnie - bez uwag.
Ad.5. Informacje przedstawił pan Michał Franas Wójt Gminy - w załączeniu do protokołu.
Ad.6. Informacji z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii przedstawił radny Serafin Przewodniczący komisji - w załączeniu do
protokołu.
- radna Szufladowicz pytała o informacje dotyczącą działalności świetlicy terapeutycznej,
dodała, że diety komisji wzrastają a i tak wciąż jest tworzona fikcja,
- radny Serafin przewodniczący komisji omówił źródła finansowania świetlicy oraz genezę
powstania i funkcjonowania świetlicy terapeutycznej w GOK, dodał, że kwestionuje
funkcjonowanie i działalność świetlicy,
- Wójt Gminy odnosząc się do funkcjonowania świetlicy stwierdził, że rada przyjęła jego
rekomendację zmiany organizacyjnej i utworzenia centrum kultury, odnośnie świetlicy
oznajmił, że pomimo usilnych starań nie zdołano odnaleźć jakichkolwiek dokumentów
potwierdzających utworzenie świetlicy oraz zasad jej funkcjonowania, uruchomiono
procedury dotyczące utworzenia centrum w pomyślnym toku sprawy zostanie utworzone
centrum i pozbędziemy się fikcji działalności świetlicy, jeżeli będzie konieczność istnienia
takiej formy to w centrum będą odpowiedzialni za to pracownicy ale stosowną decyzję
podejmie rada,
7. Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2015 przedstawił radny Grzegorski
Przewodniczący Komisji,
- radni uwag nie wnieśli,
8. Informacja z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa za rok 2015 przedstawił
radny Kacprzak Przewodniczący Komisji,
- radni uwag nie wnieśli,
9. Informacja z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych za rok 2015
przedstawił radny Szufladowicz Przewodniczący Komisji,
- uwag nie wniesiono,.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności Rady w roku 2015 przedstawił radny
Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy,
- uwag nie wniesiono.
11. Podjęcie uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły w Poświętnem ze
Szkołami Filialnymi w Dębie i Brudzewicach w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
poprzez zwiększenie poziomu organizacyjnego Szkoły Filialnej w Dębie przedstawiła pani Maria
Grzybek Zastępca Wójta wnosząc jednocześnie o przyjecie poprawki do uchwały dotyczącej daty
przekształcenia zawartej w § 1 uchwały,
- za przyjęciem poprawki głosowało 14 radnych przy jednym wstrzymującym,
- pani Grzybek Zastępca Wójta przedstawiła projekt uchwały z wniesiona poprawką,
- radny Worach - przedstawił” Stanowisko w sprawie zamiaru przekształcania Publicznej
Szkoły w Poświętnem ze Szkołami Filialnymi w Dębie i Brudzewicach poprzez zwiększenia
poziomu organizacyjnego szkoły w Dębie,
Panie Przewodniczący, państwo Radni, panie Wójcie, szanowni goście.
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Uzasadnieniem do podjęcia prac nad uchwałami w sprawie reorganizacji placówek oświaty w
poprzedniej kadencji była konieczność utrzymania zdolności inwestycyjnej przez Gminę
Poświętne. Pragnę podkreślić, że wprowadzona reorganizacja była poprzedzona szeregiem
analiz finansowych. W pierwszym roku po jej wprowadzeniu przyniosła już oczekiwane
rezultaty tj. przywróciła zdolność inwestycyjną gminy. Dzięki powstałym oszczędnościom
już w 2014 r. udało się zaplanować i wykonać szereg działań i Inwestycji m.in.; wykonano
kilka odcinków dróg asfaltowych, zakupiono nowy ciągnik, rozpoczęto przygotowania do
budowy kanalizacji w miejscowości Małoszyce i Poświętne. Pod koniec urzędowania
poprzedniej Rady Gminy otwarto Punkt Przedszkolny w Brudzewicach. Nadmienić należy, iż
część wypracowanych środków miała być przeznaczona na poprawę infrastruktury
edukacyjnej w szkołach ze szczególnym uwzględnieniem filii w Dębie i Brudzewicach. Wójt
wprowadzając zagadnienia reorganizacji szkół na posiedzeniach Rady Gminy w 2013 roku
zdawał sobie sprawę że nie ma jakiegokolwiek przyzwolenia społecznego na
przeprowadzenie tej operacji. W krótkim jednak okresie czasu nawet część przeciwników
zauważyła i doceniła jej pozytywne strony. Obecnie powrót do odtwarzania szkoły
podstawowej w Dębie będzie miał negatywne skutki jeżeli chodzi o stan finansów gminy, z tą
różnicą, iż nie będzie to tak bardzo odczuwalne w pierwszym roku, ponieważ proces
przywracania szkoły rozłożono na trzyletni okres, a tym samym skutki finansowe odczujemy
w późniejszym czasie. Wskazanie jakie to będą faktyczne kwoty uniemożliwia brak
przedłożenia radnym szczegółowych analiz finansowych w tym zakresie. W mojej ocenie
patentem na rozwój i scalanie całej gminy Poświętne jest podejmowanie działań w zakresie
poprawy infrastruktury drogowej, a w szczególności na odcinkach dróg: Poświętne Rzeczyca, Brudzewice - Radzice, i Studzianna – Dęba, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
ten ostatni, ponieważ pozwoliłoby to skrócić znacznie odległość dowozu uczniów do szkoły.
Natomiast drugą wymierną korzyścią byłoby zmniejszenie odległości z Poświętnego do
miasta powiatowego Opoczna. Jednocześnie należy zabiegać o dalsze pozyskiwanie funduszy
na budowę kanalizacji m.in. w miejscowości Brudzewice. Uchwała ta stanowi krok wstecz i
nie jest żadną realizacją polityki finansowej mającej na celu rozwój gminy. Natomiast jeżeli
chodzi o placówki oświatowe bardziej powinniśmy się skupić na zapewnieniu opieki przed i
po zajęciach lekcyjnych, jak też utworzeniu punktu przedszkolnego w Dębie i poszerzeniu
punktu przedszkolnego w Brudzewicach na miarę potrzeb. To są działania, które mogą
realnie wspomóc młode małżeństwa w przypadkach braku opieki nad dziećmi i wpłynąć na
rozwój tychże dzieci już od najmłodszych lat. Przedkładana nam dziś uchwała oprócz
projektu samej uchwały i uzasadnienia którego pozwolę sobie nie komentować, nie
przekonuje mnie do słuszności wprowadzania jej w życie.”
Wójt Gminy - odnośnie wypowiedzi radnego Woracha Wójt stwierdził, „że nie chce wdawać
się w polemikę, był radnym poprzedniej kadencji i mógłby dużo powiedzieć o zasadności
prowadzonych inwestycji, czy inwestowanie w infrastrukturę drogową kosztem dzieci to
odpowiednia polityka gminy i włodarza gminy, wyborcy odpowiednio to ocenili w minionych
wyborach samorządowych, trzeba to uszanować, nie zostałem Wójtem aby czuć się jak
pączek w maśle, mogłem świadomie mówić, bo to jest najłatwiej, że gmina jest w trudnej
sytuacji, że mamy skromny budżet i nic się nie da zrobić ze szkołami. Muszę robić
kanalizację, budować drogi, muszę ściągać pieniądze unijne, to jest najprostsze co można
zrobić, być może jest to patent na bycie trzy kadencje wójtem. Nie przyszedłem tu aby czuć
się jak pączek w maśle, dobrze mi się powodziło zanim zostałem wójtem, i nie muszę być
wiecznie wójtem i być może za trzy lata nie będę wójtem. Obiecałem i rekomendowałem
radzie i rekomenduje to dzisiaj, że nie pozwolę traktować szkoły w Dębie na równi z innymi
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szkołami. Szanowni państwo, jeżeli mamy dowozić dzieci a wszyscy o tym wiemy, wszyscy
o tym wiemy, dwadzieścia kilometrów a trzy czy pięć kilometrów to nie można mówić, a
wójt i rada muszą dbać o dobro wszystkich mieszkańców, dlaczego mamy mówić, że te dzieci
są lepsze a te są gorsze. Wszystkie dzieci traktujmy tak samo. O jakim braku zdolności
inwestycyjnej mówi pan radny, jest tu pani skarbnik wieloletnia, która pamięta nie tylko
mojego poprzednika ale jeszcze poprzednika, żadnych zdolności inwestycyjnych gmina nie
utraciła. Proszę sobie przypomnieć, że ja też osiem lat byłem radnym. Jeżeli mówimy o
reformie oświaty, bo za chwilę się nad tym będziecie pochylać i głosować. Szanowni
państwo, zarówno poprzednik pana Stępnia poległ, bo chciał udowodnić, że wyprowadzi
gminę na jakąś lepszą sytuację finansową i zamknął szkołę w Gapininie i podziękowano mu
za to. Pan Stępień chciał wmówić wszystkim, że zreorganizowanie dwóch szkół uratuje
budżet, który sam pan radny teraz przyznał, to ja się dziwię jak pan był przewodniczącym
rady. Cieszę się, że pan żadnych studiów ekonomicznych nie skończył. Nie wiem kto to panu
napisał, myślę, że pan, ale jak można iść w takim kierunku i takie rzeczy opowiadać do nas
tutaj, do samorządowców ale też do mieszkańców. Sam pan sobie zaprzeczył, gmina ma
zadłużenie rzędu 7%. Znam Wójtów, którzy mają zadłużenie rzędu 57% np. Mniszków, 59%
Opoczno. Czy tam się mówi, że będziemy zamykać szkoły, a ci wójtowie inwestują. Mówi
pan o nadwyżkach, to po co mi skarbnik skoro pan wszystko wie. Jeżeli są nadwyżki i była
taka dobra sytuacja finansowa to po co było podnosić rękę na Dębę. Gdyby mój poprzednik
mnie posłuchał to dzisiaj on by tu siedział a nie ja. Proszę okazać choć trochę kultury i nie
przeszkadzać jak nie do mnie to chociaż na to godło i krzyż które tam wiszą. Szanowni
państwo, nie pozwolę wmówić sobie, że zrujnujemy budżet przywróceniem trzech klas.
Przecież jest to decyzja radnych i oni będą rozliczani, mówimy o trzech latach, co się
wydarzy za trzy lata to jak pan ma rację a nie ja to pana wybiorą a nie mnie. Nie walczę o
stołki tylko o dobro wszystkich dzieci w całej gminie i musimy na równi traktować dzieci.
Jeżeli pan mówi myślę jako przedstawiciel tamtego wójta, że trzeba inwestować w
przedszkole, że trzeba utworzyć przedszkole w Dębie, po co. Po to aby zablokować
możliwość powrotu szkoły, bo nie będzie sali. Jeżeli mamy wyż demograficzny, który
przemawia za tym aby tą szkołę przywrócić, bo jest więcej dzieci niż w poprzednich latach.
Po co będą drogi skoro nie będzie dzieci. Rodzice dają dzieci do gminy Opoczno, te dzieci
nie mają żądnych więzi, pan mówi o drodze Studzianna-Dęba kto będzie jeździł do
Studzianny i po co. Do nich wyciąga rękę Opoczno a ja nie zostałem wójtem Opoczna ani
Drzewicy tylko gminy Poświętne i biada temu Wójtowi, który nie będzie na równi traktował
Buczku, Dęby i Dęborzeczki.
radny Worach stwierdził, że wójt może mówić co chce, ale rzeczywistości nie zaczaruje,
Wójt Gminy stwierdził, że radny jest nie tylko kiepskim finansistą ale również nie zna się na
prawie oświatowym, w roku 2019 oddziały przedszkolne przekształcą się z mocy ustawy w
przedszkole, napisanie paru mądrych lub mniej zdań to nie wszystko. Bycie
przewodniczącym rady przez pewien moment to nie wszystko. Trochę pokory, cenię pana za
odwagę, że przy rodzicach ma pan czelność, którzy codziennie rano wyprowadzają dzieci do
autobusu, by zabierać głos w tym tonie. Nie pozwolę na to aby przehandlować dobro dziecka
za drogę. Wiem, że moi radni potrafią liczyć, że za dwieście tysięcy to nawet kilometra drogi
nie będzie. Takim kosztem mamy teraz handlować. Szybciej wolę podać się do dymisji niż
pozwolić na tego typu handle dobrem dziecka. Nikt strat moralnych, które w roku dwa tysiące
dwunastym poniosły dzieci, nikt im tego nie wróci. Pan chce powiedzieć, że gmina straci
zdolność inwestycyjną za dwieście pięćdziesiąt tysięcy, bo tyle w 2018 roku będziemy
musieli ewentualnie dołożyć do oświaty. Moja w tym głowa i przedstawicieli dyrekcji szkół
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żeby tak zarządzać pieniędzmi żeby nie dokładać. Jeszcze raz powtórzę, że nie jeden wójt
poległ chcąc ratować ekonomię gminy, u nas nie jest tak źle żeby trzeba było ratować.
Wstanie pan w 2018 i będzie atakować, że wójt Franas z 7% zadłużenia doszedł do 11. Chcę
udowodnić, że dobro dziecka i inwestycje można połączyć. Nie dajmy sobie tego wmówić, że
tego nie da się zrobić. Mam chować pieniądze do skarpety i mówić, że nie da się zrobić,
uważam, że też poniosłem pewna porażkę bo byłem wtedy radnym i przewodniczącym
komisji oświaty i to była moja porażka, że do tego dopuszczono. Państwo nie są po to aby
przerzucać się argumentami ile zostanie pieniędzy, żyjemy w kraju demokratycznym i
demokracja to oceni. Poddam się weryfikacji aby udowodnić, że w tym roku zbudowaliśmy
trzy kilometry dróg i 4 kanalizacji, to jak to mówi pan radny, że oni dali nam to na tacy, nikt
nic nam na tacy nie dał. Dlaczego poprzedni włodarz nie pomyślał o przyłączach, kanalizacja
miała być ochłapem, kiełbasą wyborczą, a nikt nie pomyślał o przyłączach nawet o
studzienkach. To ja pozyskałem w wojewódzkim funduszu 50 tysięcy i każdy mieszkaniec
miał w 50% pokryte przyłącze kanalizacyjne. Na poprzedniej sesji mówiliśmy co zostało
zrobione w minionym roku. Nie jesteśmy w takiej sytuacji ekonomicznej, mam te wszystkie
wyliczenia, a pan dopiero jak jest publika o nie poprosił. Nie będę przywracał szkoły po to
aby ją zaraz zamykać. Dopóki jestem wójtem gminy to będę dbał o wszystkich mieszkańców
gminy niezależnie od położenia. To nie jest wina dzieci z Dęby, że maja tak daleko do
Poświętnego, moją rolą jest zadbać o to aby były traktowane na równi z innymi. Jeżeli pan
uważa, że kosztem szkoły w Dębie wybuduje pan kanalizację to nie wiem gdzie pan kończył
te szkoły, odcinek 4 kilometrowy kanalizacji to jest ponad dwa miliony. Pan chce powiedzieć,
że znajdę dwa miliony jak nie przywrócimy szkoły w Dębie. Odnosząc się do sprawozdania
przewodniczącego stwierdził, że tworzymy historię, zaapelował o podjęcie uchwały,
- radny Szufladowicz dodał, że na posiedzeniu wspólnym komisji radni rozważyli wszystkie
argumenty za i przeciw, zaapelował o głosowanie zgodne z głosem serca, a wyniki
głosowania zweryfikują to co chcemy osiągnąć,
- radny Serafin zaapelował do radnych o podjęcie tej tak ważnej dla dzieci ze szkoły w Dębie
uchwały, dodał, że przywracanie będzie odbywało się stopniowo, bez zbytniego obciążenia
budżetu gminy, apelował aby brać pod uwagę przede wszystkim dobro dziecka a potem
ekonomię, dodał, że ta decyzja jest słuszna i ważna ale wymagająca odwagi, prowadząca do
rozwoju tej szkoły,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły w Poświętnem ze
Szkołami Filialnymi w Dębie i Brudzewicach w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
poprzez zwiększenie poziomu organizacyjnego Szkoły Filialnej w Dębie głosowało 12 radnych,
przeciw był 1, przy 2 wstrzymujących.
Podjęcie uchwały spotkało się z owacjami ze strony uczestniczących w posiedzeniu nauczycieli i
rodziców dzieci ze szkoły w Dębie.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godziny 1435
O godzinie 1435 wznowiono obrady.
b) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne wraz z uzasadnieniem przedstawiła
pani Grzybek Zastępca Wójta, dodała, że uchwała była konsultowana z nauczycielskimi związkami
zawodowymi,
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radny Worach pytał dlaczego podnoszony jest tylko zasiłek funkcyjny i motywacyjny a nie
podnosimy zasiłku za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Jak wiemy
po wprowadzonej uchwale w życie, część nauczycieli będzie dojeżdżać do szkoły w
Brudzewicach i Poświętnem, będą uzupełniać godziny i ponosić koszty, dodatkowo
zaproponował aby rada pochyliła się nad wynagrodzeniem obsługi
pani Grzybek Zastępca Wójta oznajmiła, że w gestii dyrektora leży kształtowanie wysokości
dodatków,
radny Worach oznajmił, że nie chciałby aby to dyrektor dyscyplinował nauczycieli dodatkiem
motywacyjnym, o tym powinno świadczyć zadowolenie rodziców i dzieci z pracy
nauczyciela,
pani Grzybek Zastępca Wójta oznajmiła, że wzrost dodatku przekłada się na zmniejszenie
wypłat wyrównań nauczycielskich, to co rada może podnieść to przedstawiono w tych
uchwałach,
radny Worach rozumiem, że ta uchwała będzie wyglądała w ten sposób, że za rok
pochwalimy się, że mniej dopłacamy nauczycielom ponieważ ukryjemy tą dopłatę w tych
dodatkach, zalegalizujemy jakby w wynagrodzeniach,
Wójt Gminy stwierdził, że nie da się tego słuchać, pytał w jakim celu radny zabiera głos, czy
jest to autopoprawka czy robienie zamętu. Dodał, że na komisji radny w ogóle nie zabierał
głosu, na komisjach było to wypracowane w granicach prawa. Nie wszystkie dodatki rada
może przyznawać, komisje są po to aby coś wypracować. Radny Worach po raz kolejny
pokazuje, na komisjach nie pracuje, nie chce nic wypracować, on chce tylko cały czas wiercić
ale nie ma konkretnych rozwiązań. Jakie rozwiązanie pan złożył na komisji, włożylibyśmy to
w porządek obrad, zmienili, po to są prace komisji a nie po to aby przemilczeć bo dołożę na
sesji. Niech pan powie co wynika z tego zabrania przez pana głosu, dla dobra nauczycieli,
oświaty. Pan mówi o ukrytych kosztach a to wy daliście 160 tys. odprawy i chwalili się, że
tylko 15 tys. było na dodatki uzupełniające, bo poszło to w odprawy. Wszystkie samorządy
myślące o niewydawaniu bez sensu pieniędzy równają do ministerialnych. Zapoznał
zebranych z wysokością wynagrodzeń poszczególnych stopni awansu nauczycielskiego, gmin
nie było stać płacić po pięć tysięcy więc trzeba było wyrównać do stawek ministerialnych,
wychodzimy naprzeciw po roku, gdyby pan pytał dlaczego po raku a nie teraz, moglibyśmy
się przerzucać, dajemy konkretne propozycje. Nie jestem antagonistą ale wolałbym aby
pracowali tutaj nauczyciele z tej gminy. Te pieniądze zostaną wypłacone w ciągu roku w
porównaniu do was nic nie chowam. Pana głos jest po to aby włożyć szpilkę. Mogę
powiedzieć ile razy pan zabrał głos w sprawie kanalizacji, w odpowiednim momencie
zostanie to ocenione,
radny Worach stwierdził, że w pewnym momencie dojdziemy do kompromisu, jeżeli chodzi o
tą sprawę, pytał kiedy radni otrzymali materiały odnośnie podwyżek dla nauczycieli, czy nie
na komisji, jeżeli materiały będą przychodzić na czas, dużo wcześniej, chciałbym pracować w
domu i zapoznać się z uchwałą, rozważyć z każdej strony, proszę aby materiały przychodziły
odpowiednio wcześniej,
radny Szufladowicz oznajmił, że stawki dotychczas obowiązujące są najniższe w powiecie,
zostały urealnione,
radny Worach zadałem pytanie dlaczego podnosimy funkcyjny i motywacyjny
pan Fidelus Dyrektor ZSS wyjaśnił kwestie związane z dodatkami nauczycielskimi oraz zasad
ich przyznawania, dodał, ze godziny ponadwymiarowe są inaczej liczone,
radny Serafin dodał, ze płacić powinno się za pracę, dopóki są wyrównania to należy
podnosić dodatki co będzie skutkowało mniejszymi wyrównaniami,
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pani Grzybek Zastępca Wójta oznajmiła, że zaproponowane zmiany są tylko w obszarze, w
którym może zmienić rada, stawki nie były zmieniane od roku 2009 i były najniższe wśród
sąsiednich powiatów
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne głosowało 13 radnych, 1 przeciw i
jeden wstrzymujący,
c) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/128/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego
lipca 2009 roku w sprawie kryterium i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedstawiła pani
Grzybek Zastępca Wójta,
- radny Worach pytał ile w złotych stanowi wnioskowane 1,5 %,
- pani Grzybek Zastępca Wójta oznajmiła, że daje to kwotę 19350 zł,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne głosowało 14 radnych przy 1
wstrzymującym,
d) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rocznego programu współpracy Gminy
Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok
2016 przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta dodała, że podyktowane jest to zastrzeżeniem
organu nadzoru do formy publikacji aktu, zdaniem organu uchwała ta nie stanowi prawa
miejscowego stad konieczność zmiany zapisu,
Za przyjęciem uchwały głosowano jednogłośnie,
e) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2016 przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta, wnosząc
jednocześnie o przyjęcie poprawki, która wynikła na posiedzeniu komisji dotyczy kwestii
finansowych komisji,
Za przyjęciem i wprowadzeniem do uchwały wnioskowanej poprawki głosowało 14 radnych przy 1
wstrzymującym,
Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2016 z wniesiona poprawką głosowano jednogłośnie,
f) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2016 przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta,
- uwag nie wniesiono,
Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2016 głosowano jednogłosnie,
g) Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych na 2016 r. przedstawił radny Szufladowicz przewodniczący komisji,
- radny Serafin zwrócił uwagę na zapis daty w planie pracy, zdaniem radnego data powinna
dotyczyć roku bieżącego,
Po wniesieniu sprostowania uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2016 została poddana pod głosowanie, za przyjęciem uchwały głosowało 14
radnych przy 1 wstrzymującym,
-
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h) Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
na 2016 r. przedstawił radny Kacprzak przewodniczący komisji,
- uwag nie wniesiono,
Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i
Rolnictwa na 2016 r głosowano jednogłośnie,
i) Projekt uchwały sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok przedstawił radny
Grzegorski przewodniczący komisji,
- uwag nie wniesiono,
Za przyjęciem uchwały sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok głosowano
jednogłośnie,
j) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Poświętne na 2016 rok
przedstawił radny Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy,
- uwag nie wniesiono,
Za przyjęciem uchwały sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Poświętne na 2016 rok
głosowano jednogłośnie .
k) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r. przedstawiła pani Kośka
Skarbnik Gminy, zawnioskowała o przyjecie autopoprawek do przedmiotowej uchwały, omówiła
zakres i powody wprowadzenia autopoprawek,
Za przyjęciem i wprowadzeniem autopoprawek do uchwały głosowano jednogłośnie,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r. głosowano jednogłośnie,
l) Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawiła pani Kośka
Skarbnik Gminy, dodała, że jest to konsekwencja zmian w budżecie,
Za przyjęciem uchwały głosowano jednogłośnie.
12. Interpelacje radnych - nie złożono.
13. Radny Świader w imieniu mieszkańców Małoszyc podziękował za planowane inwestycje,
- radny Szufladowicz zapoznał zebranych z pismem jakie otrzymał od pewnej nauczycielki
zwracając się z pytaniem do dyrektora ZSS o wyjaśnienie zarzutów,
- pan Fidelus Dyrektor ZSS oznajmił, ze poinformuje rade o podjętych czynnościach,
- pan Wiechecki sołtys Dęby w imieniu mieszkańców podziękował za mądrą decyzję o
przywróceniu szkoły w Dębie, dodając, że jest to długo oczekiwana słuszna decyzja
zmierzająca do zmiany sytuacji małych dzieci,
- radny Serafin zwrócił się z pytaniem o efekty przeprowadzonego remontu wodociągu, dodał,
że nie zauważył efektów w jakości wody,
- pan Barul Kierownik Referatu Usług Komunalnych, Infrastruktury, Rolnictwa i Leśnictwa
omówił podjęte działania, zapewnił, że jakość wody jest dobra, dodał, że aktualnie
dokonywane są płukania końcówek sieci oraz płukanie filtrów w hydroforni co ma znacząco
wpłynąć na jakość wody,
- pani Grzybek Zastępca Wójta zaprosiła na spotkanie z projektantek w sprawie przebiegu sieci
kanalizacyjnej, które odbędzie się 31 stycznia, dodała, że od 1 lutego można składać wnioski
o zwrot akcyzy oraz zaapelowała do sołtysów o pomoc przy aktualizacji danych dotyczących
pokryć azbestowych.
Po zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady o godzinie 1535 radny
Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Przemysław Skrzypek
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