Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Poświętne,
która odbyła się w dniu 22 lutego 2016 roku w godzinach 905 - 1139 w sali
konferencyjnej urzędu gminy.
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Skrzypek Przewodniczący rady Gminy, powitał
zebranych radnych, kierownictwo urzędu z panem Franasem Wójtem Gminy na czele,
sołtysów, kierowników jednostek i zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności
stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sekretarza
posiedzenia wybrano radnego Wiecheckiego - wyraził zgodę.
Ad.3. Pani Grzybek Zastępca Wójta wniosła o zdjęcie z porządku posiedzenia uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu
zbiorowego i zawarcia porozumienia międzygminnego w tym przedmiocie,
- radni uwag nie wnieśli,
Za przyjęciem wniosku głosowano jednogłośnie, porządek posiedzenia po zmianach
przyjęto jednogłośnie.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja o wysokości dodatków wyrównawczych nauczycieli.
7. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy
Poświętne,
b) w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły w Poświętnem ze Szkołami
Filialnymi w Dębie i Brudzewicach w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
poprzez usamodzielnienie Szkoły Filialnej w Brudzewicach,
c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,
d) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Poświętne na lata 2015-2021 z
perspektywą do 2025 roku”,
e) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016,
f) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.,
g) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
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Ad.4 Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie.
Ad.5. Informację przedstawił Wójt Gminy,
-

radny Worach pytał o zarządzenie w sprawie zrzutu i dowozu nieczystości.

-

Wójt oznajmił, że szczegóły wyjaśni pan Barul, dodał, że od 15 lat nie było
regulacji w tym zakresie, wprowadza się to zarządzenie w celu zmniejszenia
dopłat jakie gmina ponosi do wywozu nieczystości, mamy duże odległości i
czeto bywa tak, że wykonywane jest najwyżej 3 kursy co ogranicza
możliwości.

-

pan Barul kierownik referatu Usług Komunalnych, Infrastruktury, Rolnictwa
i Leśnictwa omówił szczegóły wprowadzonego zarządzenia oraz podjęte
działania organizacyjne, dodał, że problem został przeanalizowany i na
podstawie wyliczeń wprowadzono zarządzeniem poniższe kwoty, za wywóz
do 6 km 71,28 zł ponad 6 km 81 zł, z kalkulacji wychodziło ponad 100 zł,
więc i tak gmina będzie w dalszym czasie dokładać do ścieków,

Ad.6. Informację przedstawiła pani Kośka pracownik urzędu gminy ds. płac.
- uwag nie wniesiono,
Ad.7. a. Projekt uchwały omówiła pani Sobczyk kierownik referatu Zamówień
Publicznych, Inwestycji, Gospodarki mieniem i Ochrony środowiska, dodała, że
zmiany wynikły z wniosków jakie przesłał fundusz ochrony środowiska,
Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki
niskoemisyjnej Gminy Poświętne głosowano jednogłośnie.
Ad.7.b. Projekt uchwały omówiła pani Grzybek Zastępca Wójta, dodała, że uchwała
związana jest z koniecznością zmiany punktu przedszkolnego w przedszkole i
zwiększenie liczby przyjmowanych dzieci oraz ze względów ekonomicznych,
-

-

radny Serafin dodał, że owszem uchwała była omawiana na komisjach ale obecnie na
posiedzeniu są również sołtysi i może ich dziwić, że w Dębie jest filia szkoły a w
Brudzewicach będzie szkoła samodzielna,
Wójt Gminy stwierdził, że w Dębie będą przywracane klasy kolejno, nie będzie
większego zagrożenia finansowego. W Brudzewicach jest mało dzieci ale jest
przedszkole, przy przywróceniu szkoły musielibyśmy przenieść przedszkole, decyzja
jest zgodna z przepisami jest przemyślana, wychodzimy naprzeciw potrzebom
rodziców, obecnie w przedszkolu nie może być więcej niż 25 dzieci, jest możliwość
lokalowa zwiększenia liczby dzieci, utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego nie
zwiększy kosztów ale zwiększy się liczba przedszkolaków. |Zapoznał zebranych z
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problemami związanymi z decyzjami rządu o pozostaniu 6 latków oraz przedstawił
efekty finansowe utworzenia zespołu,
- radny Serafin stwierdził, że filia w Dębie umozolili uzupełnianie etatów,
niezatrudnianie nowych nauczycieli i obniżenie wypłacanych dodatków, dodał, że
zmiana regulaminu była właściwą decyzją, zaapelował o posłanie 6 latków do 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 usamodzielnienie Szkoły Filialnej w
Brudzewicach głosowano jednogłośnie.
Ad.7.c. Projekt uchwały omówiła pani Grzybek Zastępca Wójta, dodała, że jest to coroczne
zadanie związane z funkcjonowaniem zespołu interwencji kryzysowej,
Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu
terytorialnego głosowano jednogłośnie,
Ad.7.d. Projekt uchwały omówiła pani Sobczyk kierownik referatu Zamówień Publicznych,
Inwestycji, Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska, dodała, że taki plan jest niezbędny
przy aplikowaniu o fundusze unijne,
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Poświętne na lata
2015-2021 z perspektywą do 2025 roku” głosowano jednogłośnie,
Ad.7.e. Projekt omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy, dodała, że w poprzedniej uchwale
pominięto kwotę 1000 zł, którą obecnie wprowadza się do planu finansowego komisji
profilaktyki
Za przyjęciem uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 głosowano
jednogłośnie,
Ad.7.f. Projekt uchwały omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy, dodała, że zmiany dotyczą
głównie nazewnictwa zadań inwestycyjnych,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy głosowano jednogłośnie,
Ad.7.g. Projekt uchwały omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy, dodała, że jest ona
konsekwencja zmian w budżecie i dotyczy tych samych zadań inwestycyjnych,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej głosowano
jednogłośnie.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w posiedzeniu. Po wznowieniu obrad o godzinie 1017
Wójt Gminy przedstawił przybyłych na posiedzenia przedstawicieli Komendy Powiatowej
Policji w Opocznie, pana młodszego inspektora Dariusza Szulca Zastępcę Komendanta
Powiatowego Policji oraz pana podinspektora Karcha naczelnika wydziału prewencji.
Ad.8 Nie złożono.
Ad.9. Pan Szulc zastępca komendanta powiatowego policji omówił tworzoną w powiecie
mapę zagrożeń bezpieczeństwa, przedstawił założenia, problematykę oraz oczekiwania
policjantów opracowujących mapę zagrożeń w kraju, województwie oraz powiecie.
- pan Karch Naczelnik wydziału prewencji na podstawie prezentacji multimedialnej
omówił szczegółowo zawartość mapy zagrożeń,
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radny Serafin poruszył kwestie ochrony zdrowia na terenie gminy,
Wójt omówił problemy gminnej służby zdrowia, dodał, że jest w bieżącym kontakcie
z dyrektorem szpitala powiatowego, jednakże ze względu na problemy kadrowe nie
ma możliwości uzupełnienia stanu lekarzy w ośrodku zdrowia, zapoznał zebranych z
podjętymi działaniami zmierzającymi do poprawy obecnego stanu,
- sołtys Goska poruszył kwestie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu w Dęborzeczce,
zaapelował o montaż lustra,
- Wójt zapoznał zebranych z podjętymi działaniami związanymi z tym
skrzyżowaniem, przedstawił wyniki rozmów z dyrekcja dróg, przedstawiciele
dyrekcji oznajmili, że widoczność jest dobra i nie zachodzi konieczność montażu
lustra,
- pan Szulc Zastępca Komendanta Policji dodał, że policja ciągle podejmuje działania
zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drodze, zwrócił się o czynny udział w
poprawie bezpieczeństwa
- pan Zieja – odnośnie alkoholu stwierdził, że jest on w polskiej tradycji i wywodzi się
z czasów Kany Galilejskiej, gdzie wodę Pan Jezus przemienił w wino, pić jednak
należy z umiarem. Zadaniem policji jest eliminowanie pijanych uczestników ruchu
drogowego,
- pan Szulc stwierdził, że po to jest dzisiejsze spotkanie aby uświadomić to, że każdy
może ponieść część odpowiedzialności za nadmiar alkoholu, ale nie wymagajmy
tego aby sama Policja walczyła z alkoholizmem i dbała o bezpieczeństwo,
W dalszej dyskusji zaprezentowano dane statystyczne dotyczące wysokości zużycia
alkoholu w województwie, przedstawiciele Policji podali adresy pod które można zgłaszać
uwagi do opracowywanej mapy zagrożeń, mapa będzie aktualizowana co 3 miesiące.
Policja będzie kierować większe siły w rejony o zwiększonym poziomie zagrożenia.
- radna Szufladowicz poruszyła kwestie bezpieczeństwa na drodze krajowej w
Poświętnem,
Wójt podziękował za przybycie i omówienie problemów bezpieczeństwa oraz
przedstawienie opracowywanej mapy zagrożeń.
Po wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady radny Skrzypek Przewodniczący
Rady Gminy o godzinie 1139 zamknął XIX Sesję Rady Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Przemysław Skrzypek
-
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