Protokół z XXI
Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 17 maja 2016 roku w godzinach
1311-1501 w sali konferencyjnej urzędu gminy.
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy, który
powitał zebranych radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika oraz sołtysów i
kierowników jednostek oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych
uchwał (15 radnych obecnych w chwili otwarcia posiedzenia).
Na sekretarza posiedzenia wybrano radnego Wiecheckiego - wyraził zgodę.
Ad.3. Poniższy porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy za rok 2015.
7. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.
8. Informacja z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2015.
10. Sprawozdanie z działalności GOPS-u za 2015 rok.
11. Przedstawienie oceny zasobów Pomocy Społecznej.
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
13. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie 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) w sprawie 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 uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Poświętne",
d) w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Poświętne,
e) w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie Gminy Poświętne,
f) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016,
g) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
14. Interpelacje radnych.
15. Zapytania i wolne wnioski.
16. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.4 Protokół z XX Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.5. Informację z działalności pomiędzy sesjami przedstawił Wójt Gminy-w załączeniu do
protokołu.
- uwag nie było.
Ad.6. Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy za rok 2015
przedstawił pan Szczepaniak Komendant Gminny OSP - w załączeniu do protokołu.
- radny Serafin pytał o sposób wykonania, lokalizację oraz koszty punktów czerpania
wody,
- pan Szczepaniak objaśnił zasady budowy oraz lokalizację punktów czerpania wody,
dodał, że lesistość gminy jest bardzo duża i takie punkty pozwolą na zwiększenie
efektywności działania straży,
- radny Grzegorski oznajmił, że zagadnienie powinno być omówione wspólnie z
nadleśniczym.
Ad.7. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 przedstawiła pani Grzybek
Zastępca Wójta.
- uwag nie było
Ad.8. Informacja z realizacji zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w roku 2015 przedstawiła
pani Podlasek Kierownik GOPS-u - w załączeniu do protokołu.
- uwag nie było.
Ad.9. Punkt pominięty - omyłka pisarska.
Ad.10. Sprawozdanie z działalności GOPS-u za 2015 rok przedstawiła pani Podlasek
Kierownik GOPS-u - w załączeniu do protokołu.
- radny Serafin pytał o zagadnienia związane z funduszem alimentacyjnym,
- pani Podlasek Kierownik GOPS udzielając odpowiedzi poinformowała, że środki na
realizację
funduszu
alimentacyjnego
pochodzą
z
budżetu
państwa,
rozdysponowywane na podstawie odrębnych przepisów.
11. Przedstawienie oceny zasobów Pomocy Społecznej dokonała pani Podlasek Kierownik
GOPS.
- uwag nie było
12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiła pani
Podlasek Kierownik GOPS - w załączeniu do protokołu.
- bez uwag.
Przewodniczący Rady ogłosił pięciominutową przerwę w posiedzeniu.
Ad.13. Po wznowieniu posiedzenia pani Grzybek Zastępca Wójta omówiła projekt uchwały
w sprawie 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,
- radni uwag nie wnieśli.
Za przyjęciem uchwały w sprawie 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, 1 wstrzymał się od głosu i 1 był przeciwny (14 radnych brało udział
w głosowaniu).
Ad.13b. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły w Poświętnem ze
Szkołami Filialnymi w Dębie i Brudzewicach w Zespole Szkół Samorządowych w
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Poświętnem poprzez usamodzielnienie Szkoły Filialnej w Brudzewicach omówiła pani
Grzybek Zastępca Wójta.
- radni uwag nie wnieśli,
Za przyjęciem uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły w Poświętnem ze
Szkołami Filialnymi w Dębie i Brudzewicach w Zespole Szkół Samorządowych w
Poświętnem poprzez usamodzielnienie Szkoły Filialnej w Brudzewicach głosowało 12
radnych, 1 wstrzymał się od głosu i 1 był przeciwny (14 radnych brało udział w
głosowaniu).
Posiedzenie opuścił radny Świąder.
- radny Serafin zwrócił uwagę na nieprawidłowości w głosowaniu, ponieważ obecnych
jest 14 radnych, poprosił o przedstawienie wyniku,
- pan Kośka protokolant oznajmił, że przekazano iż w głosowaniu za było 13 oraz 1
przeciw i 1 wstrzymujący,
- radny Serafin dodał, że nie może być 13 ponieważ nie ma na posiedzeniu jednego
radnego,
- radny Wiechecki Sekretarz posiedzenia stwierdził, ze powinno być 12 radnych za,
przy 1 wstrzymującym i 1 przeciw,
- radni przyjęli wyjaśnienia.
Ad.13.c. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne" omówiła pani Sobczyk
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji, Gospodarki mieniem i Ochrony
Środowiska,
- radni uwag nie wnieśli.
Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania i unieszkodliwiania
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne" głosowano jednogłośnie.
Ad.13.d. Projekt uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne przedstawiła
pani Sobczyk Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji, Gospodarki mieniem
i Ochrony Środowiska,
- radni uwag nie wnieśli.
Za przyjęciem uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne głosowano
jednogłośnie.
Ad.13.e. Projekt uchwały przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta.
- radny Worach stwierdził, że uchwałę otrzymał na komisji ale nie miał czasu
dogłębnie się z nią zapoznać, jednakże wątpliwości budzą zapisy § 1, poprosił o
wyjaśnienie o jakie zezwolenia chodzi
- pani Połeć radca prawny omówiła powody podjęcia stosownej uchwały dodała, że
jest to uchwała porządkująca,
- radny Worach oznajmił, że nie jest przeciwny tej uchwale, jednakże zapisy powinny
być bardziej precyzyjne ponieważ obecne dają możliwość szerokiej interpretacji,
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porównał z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dodał, że uchwała może
wzbudzić wątpliwości organu nadzoru,
- pani Grzybek Zastępca Wójta oznajmiła, że uchwała nie zezwala na sprzedaż
alkoholu w pobliskich punktom sprzedaży obiektach a określa odległość, zezwolenia
wydawane przez Wójta są konkretnie zlokalizowane i określające zakres, poza tym
są opiniowane przez komisje profilaktyki alkoholowej, jest to dostosowanie do
specyfiki gminy i urealnienie przepisów,
- radny Worach stwierdził, że jeżeli wszyscy uważają, że jest w porządku to on nie
będzie niczego więcej kwestionował,
- ksiądz proboszcz pytał o odległości i zasady odmierzania odległości proponowane w
uchwale od obiektów sakralnych i innych obiektów, czy to jest rozumiane również
jako teren przyległy,
- pani Połeć radca prawny objaśniła sposób liczenia odległości omawiane w uchwale,
- pani Grzybek Zastępca Wójta oznajmiła, że uchwała nie zezwala na dowolna
sprzedaż na terenie gminnym, czy kościelnym, na takie tereny nie będzie wydane
pozwolenie,
- radna Szufladowicz pytała właściwą odległość od obiektów sakralnych,
W podjętej dyskusji omawiano kwestie związane z regulacjami proponowanymi do podjęcia
uchwała oraz aspektami wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz zakresem
kompetencji komisji profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych na terenie Gminy Poświętne głosowało 12 radnych, 2 wstrzymała
się od głosu.
Ad.13.f. Pani Kośka Skarbnik gminy wniosła o przyjęcie autopoprawki do uchwały w
sprawie zmian w budżecie, dodała, że od czasu kiedy uchwała była omawiana na komisjach
otrzymano kilka decyzji związanych z finansami, z których wynikła konieczność
wprowadzenia autopoprawki,
- radny Worach pytał czy radni teraz otrzymają tekst uchwały z ostatnimi zmianami,
- pani Kośka Skarbnik Gminy oznajmiła, że niepraktykowano dotychczas takich
rozwiązań, jeżeli jest konieczność dodrukuje,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 głosowano
jednogłośnie.
Ad.13.g. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej omówiła
pani Kośka Skarbnik Gminy
- radni uwag nie wnieśli.
Za przyjęciem uchwały głosowano jednogłośnie.
Ad.14. Interpelacji nie złożono
ad.15. Pan Szczepaniak K-t Gminny OSP podniósł kwestie ograniczenia prędkości na
drodze krajowej w okolicach Anielina, wniósł o podjecie stosownych działań, dodał, że w
przeciągu krótkiego czasu były już trzy zdarzenia.
- pani Grzybek Zastępca Wójta oznajmiła, że złożono pismo do dyrekcji dróg
krajowych.
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radny Worach - odnośnie otrzymanej informacji o wydatkach na promocję, oznajmił,
że około 30% wydatków zapisano w niezrozumiałym sformułowaniu, poprosił o
szczegółowe rozpisanie tych 30%.
- Wójt omówił zakres pozostałych kosztów związanych z promocja, dodał, że są to na
przykłady środki od sponsorów, pozyskane z innych źródeł, dodał, że skoro są
wątpliwości to komisja rewizyjna może wszystko przeanalizować, rozliczamy się
dokładnie z każdej złotówki. Na zakończenie omówił działania związane z
organizacja jubileuszu jednostki OSP Brudzewice i świętem otwarcia lata.
Po zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady radny
Skrzypek Przewodniczący Rady o godzinie 1501 zamknął XXI posiedzenie Sesji Rady
Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Przemysław Skrzypek
-
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