Protokół z XX
Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 30 marca 2016 roku w
godzinach 1405-1504 w sali konferencyjnej urzędu gminy
Ad.1. Posiedzenie otworzył i prowadził radny Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy,
który powitał zebranych radnych, kierownictwo urzędu, sołtysów, kierowników jednostek
oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności 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
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja z realizacji funduszu sołeckiego w roku 2015.
7. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem,
b) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2016 roku,
c) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania publicznego w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia międzygminnego w tym przedmiocie,
d) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r.,
e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Ad.4. Protokół z XIX Sesji rady Gminy przyjęto bez uwag jednogłośnie.
Ad.5. Informację z działalności w okresie od 22 lutego do 30 marca przedstawił Wójt
Gminy, dodał, że gmina uzyskała zwrot podatku VAT w wysokości 21466 zł z inwestycji
dotyczącej budowy przyłączy kanalizacyjnych, ogółem wkład gminy w to przedsięwzięcie
wyniósł około 15% całej kwoty.
- radni uwag nie wnieśli.
Ad.6. Informacje przedstawił pan Glimasiński pracownik urzędu ds. gospodarki odpadami,
omawiając szczegółowo realizację zadań w poszczególnych sołectwach,
- radny Serafin pytał o stan realizacji zadania w Dębie, dotyczącego odbudowy rowów,
- pan Glimasiński przedstawił stan zaangażowania robót oraz oświadczył, że śluzy
pomocą, dodał, że zadanie to nie podlega ustawie o zamówieniach publicznych.
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Ad.7. Informację przedstawił pan Barul Kierownik Referatu Usług Komunalnych,
Infrastruktury, Rolnictwa i Leśnictwa, ogólny koszt nakładów przeznaczonych na zimowe
utrzymanie dróg gminnych wyniósł 7073 zł.- radni uwag nie wnieśli.
Ad.8.a. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła pani Podlasek Kierownik
GOPS-u, zmiana statutu związana jest z realizacja programu 500+ jaki na gminy nałożył
ustawodawca
- radni uwag nie wnieśli
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poświętnem głosowano jednogłośnie.
Ad.8.b. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz program ochrony zwierząt przedstawił
pan Barul Kierownik Referatu Usług Komunalnych, Infrastruktury, Rolnictwa i Leśnictwa,
- radni uwag nie wnieśli
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2016 roku
głosowano jednogłośnie.
Ad.8.c. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta,
dodała, że jest to uchwała dotycząca transportu osób komunikacja miejską jaki świadczy na
rzecz naszej gminy Gmina Opoczno, dotyczy to przejazdów MPK z Dęby i Buczka.
- radni uwag nie wnieśli
Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania publicznego w
zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia międzygminnego w tym
przedmiocie głosowano jednogłośnie.
Ad.8.d. Pani Kośka Skarbnik Gminy oznajmiła, że do projektu uchwały jaki otrzymali radni
została wniesiona autopoprawka związana z otrzymaniem z urzędu wojewódzkiego
środków, omówiła zakres autopoprawki wnioskując o przyjęcie.
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 r., głosowano
jednogłośnie.
Ad.8e. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy,
dodała, że jest ona konsekwencja zmian w budżecie,
- radni uwag nie wnieśli.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wpf głosowano jednogłośnie.
Ad.9 Interpelacji nie wniesiono.
Ad.10. Pan Daniel Szczepaniak Komendant Gminny OSP poruszył kwestie wyposażenia w
sprzęt jednostki OSP Poświętne, wnioskował o środki na wymianę zużytego sprzętu
pierwszej pomocy przedmedycznej, dodał, że jest to koszt około 2500 zł, który jednostka
może ponieść ze środków KSRG ale będzie to za kilka miesięcy a do tego czasu sprzęt jest
bezużyteczny, dodatkowo zwrócił uwagę na bezpieczeństwo na drodze krajowej,
szczególnie w miejscowości Anielin, dodał, że powinien być usytuowany znak
ograniczający prędkość przed zakrętem,
- Wójt Gminy złożył gratulacje nowowybranemu komendantowi, dodał, że będzie
szukał środków aby zrealizować potrzeby, odnośnie drogi krajowej oznajmił, że
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prowadzi rozmowy z dyrekcją ale dyrekcja kieruje się swoimi zasadami i niechętnie
realizuje wnioski samorządów, jest nadzieja na poprawę bezpieczeństwa i
rozpatrzenie naszych wniosków w związku ze zmianami kadrowymi w dyrekcji dróg
krajowych,
- radny Worach oznajmił, że w trybie informacji publicznej wnioskuje o
przedstawienie szczegółowych wydatków na promocję gminy w roku 2015,
- Wójt Gminy zwrócił się z prośba do sołtysów o pozostanie na sali po zakończeniu
obrad,
- pan Zieja mieszkaniec gminy poruszył kwestie czasu udostępniania świetlic dla
społeczeństwa, wnioskował o wydłużenie czasu i aby świetlice były czynne
codziennie,
- pani Grzybek Zastępca Wójta oznajmiła, że uruchomiono dużą grupę pracowników
w ramach Centrum Integracji Społecznej co umożliwi zatrudnienie w większym
wymiarze godzinowym w świetlicach.
Po zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady radny
Skrzypek Przewodniczący Rady o godzinie 1504 zamknął posiedzenie XX Sesji Rady
Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Przemysław Skrzypek

3

