Protokół
z XXII Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2016 roku w
godzinach 1302-1544 w sali konferencyjnej urzędu gminy
Ad.1. Posiedzenie otworzył i prowadził radny Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy. W
posiedzeniu udział wzięli:
- radni wg listy obecności
- pan Michał Franas Wójt Gminy
- pani Maria Grzybek Zastępca Wójta Gminy,
- sołtysi,
- kierownicy jednostek
oraz pracownicy merytoryczni urzędu gminy.
Radny Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności ( 14 radnych
obecnych w chwili otwarcia posiedzenia ) stwierdził kworum władne do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Ad.2. Na Sekretarza posiedzenia wybrano radnego Wiecheckiego - wyraził zgodę.
Ad.3. Przewodniczący Rady przedstawił poniższy porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i sprawozdania
finansowego :
a. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok, informacji
o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok,
b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji
budżetu za 2015 rok,
c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu
za 2015 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,
d. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
e. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej,
f. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminnego
Ośrodka Kultury w Poświętnem,
b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok Gminnej
Biblioteki Publicznej w Poświętnem,
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Poświętne za 2015 rok,
1

d) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2015 rok,
e) w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci uczęszczających do
Szkoły Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu Gminy Poświętne w roku szkolnym
2016/2017,
f) w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Poświętne,
g) w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Poświętne”,
h) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
i) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016,
j) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.
radni uwag nie wnieśli. Porządek przyjęto jednogłośnie.
Ad.4 Protokół z XXI Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
Ad.5. Informacja z działalności w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy.
Poinformował zebranych,, ze na prośbę pani Podlasek dokonano zmiany kierownika GOPS,
którym od dnia 1 lipca jest pani Anna Wiktorowicz.
Ad.6. Przy pomocy prezentacji multimedialnej pan Franas Wójt Gminy dokonał
podsumowania realizacji budżetu za rok 2015 wraz z omówieniem realizowanych
inwestycji, zaznaczył, że w roku 2015 gmina uzyskała ponad 800 tys. ze środków unijnych.
a). Pani Koska Skarbnik Gminy omówiła sprawozdania roczne z wykonania budżetu gminy
za 2015 rok, informację o stanie mienia oraz sprawozdania finansowe za 2015 rok.
- uwag nie wniesiono,
b). Pani Koska Skarbnik Gminy przedstawiła zebranym opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z realizacji budżetu za 2015 rok, opinia
pozytywna.
c). Ocenę Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok ,
sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia przedstawił radny Grzegorski
przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
d). Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla pana Michała Franasa Wójta
Gminy wyrażony uchwała komisji rewizyjnej przedstawił radny Grzegorski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
e). Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
przedstawił radny Grzegorski.
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f). Radny Worach odnosząc się do oceny wykonania budżetu gminy za rok 2015 stwierdził,
że można było pełniej wykorzystać możliwości związane z dużą nadwyżką, którą można
było zaangażować w pozyskanie środków zewnętrznych, przedstawił doniesienia prasowe
dotyczące wydatków samorządów, które według prasy są nadmierne, pytał o wielkość
otrzymanego dofinansowania i ilość skutecznych konkursów, dodał, że należałoby bardziej
zmotywować pracowników do pozyskiwanie środków zewnętrznych, stwierdził, że Wójt
zbyt promuje siebie a nie gminę. Oznajmił, że ciągłe imprezy nie wpływają na życie
mieszkańców a jedynie obciążają budżet. Dodatkowo przedstawił opinie na temat
przywróconych szkół oraz głosy mieszkańców nie do końca zadowolonych z polityki
gospodarczej wójta.
- pan Franas Wójt Gminy krytycznie odniósł się do wypowiedzi radnego stwierdzając,
że jest tendencyjna, płytka i nie ujmująca szerokiego spectrum działalności
samorządu, pomijająca wiele dokonań. Wójt stwierdził, że obecna dyskusja nic nie
wnosi jest tylko potrzebą zaistnienia i pokazania się w szerokim gremium, powinno
się takie dyskusje prowadzić podczas opracowywania budżetu. Oznajmił, ze rezerwy
nie powinno się wydawać jednorazowo poddał pod rozwagę zebranym inwestycje
prowadzone w czasie kiedy przewodniczącym rady był radny Worach. Wójt
podkreślił, że dla niego jest istotna każda nawet oddolna inicjatywa, a pieniądze na
promocję wydatkowane są transparentnie.
- radny Worach oznajmił, że Wójt alergicznie reaguje na jego wypowiedzi a jako
radny ma prawo do wypowiedzi. Pytał Wójta o realizacje niektórych inwestycji,
których wciąż nie widać np. wykonanie drogi na Błotach, dodał, że nie będzie stał
na drodze aby Wójt uzyskał absolutorium, przypomniał, ze mamy środki na wkład
własny w postaci nadwyżki, która powinno się angażować w pozyskiwanie środków
zewnętrznych.
- pan Franas Wójt Gminy oznajmił, że obecnie rozpoczynają się programy właściwe
dla specyfiki gminy, a większość jeszcze nie jest ogłoszona, dodał, że Wójt i urząd
działają odpowiednio sprawnie,
- radny Worach oznajmił, że jego głos to mobilizacja,
- pani Sobczyk Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji, Gospodarki
mieniem i Ochrony Środowiska omówiła problemy związane z wykonaniem drogi na
Błotach, dodała, że procedury administracyjne trwają długo,
Ad.7.a. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2015 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem p[przedstawiła pani Kośka Skarbnik
Gminy,
- uwag nie wniesiono
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2015 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem głosowano jednogłośnie
Ad.7.b. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem przedstawiła pani Kośka Skarbnik
Gminy,
- uwag nie wniesiono
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Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2015 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem głosowano jednogłośnie.
Ad.7.c. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2015 rok przedstawiła pani Kośka
Skarbnik Gminy,
- uwag nie wniesiono,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2015 rok głosowano jednogłośnie.
Ad.7.d. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z
tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok przedstawił radny Skrzypek Przewodniczący
Rady.
- uwag nie wniesiono,
Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z
tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się
od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy wręczył panu Michałowi Franasowi Wójtowi Gminy kwiaty
oraz złożył życzenia. Radni wraz z sołtysami oraz zaproszonymi gośćmi złożyli gratulację.
- Wójt Gminy podziękował za kwiaty i życzenia, przekazał kwiaty pani Skarbnik
oznajmiając, ze jest to właściwa osoba do otrzymania podziękowania ponieważ
właściwa realizacja budżetu jest jej zasługą.
Przewodniczący rady ogłosił pięciominutową przerwę.
O godzinie 1515 wznowiono posiedzenie.
Ad.7.e. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla
dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu Gminy
Poświętne w roku szkolnym 2016/2017 omówiła pani Grzybek Zastępca Wójta,
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla
dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu Gminy
Poświętne w roku szkolnym 2016/2017 głosowano jednomyślnie.
Ad.7.f. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Poświętne omówiła pani Grzybek Zastępca Wójta, dodała, że
uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Kuratora Oświaty.
Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Poświętne głosowano jednogłośnie.
Ad.7.g. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Poświętne” przedstawiła pani Sobczyk kierownik Referatu Zamówień
Publicznych, Inwestycji, Gospodarki mieniem i Ochrony Środowiska, dodała, że obecne
uchwały w lipcu z mocy prawa tracą swoją moc i samorządy muszą podjąć nowe,
- uwag nie wniesiono,
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Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Poświętne” głosowano jednogłośnie.
Ad.7.h. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi omówiła pani Sobczyk kierownik
Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji, Gospodarki mieniem i Ochrony Środowiska,
- uwag nie wniesiono,
Za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowano jednogłośnie.
Ad.7.i. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie omówiła pani Koska Skarbnik Gminy,
przedstawiając treść autopoprawki związanej z wpłynięciem do gminy decyzji finansowych
wojewody, poprawkę przyjęto jednogłośnie
- uwag nie wniesiono,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016 głosowano
jednogłośnie.
Ad7.j. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawiła
pani Kośka Skarbnik Gminy,
- uwag nie wniesiono,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej głosowano
jednogłośnie.
Ad.8 Interpelacji nie złożono.
Ad.9 Radna Szufladowicz pytał o płatność i wywóz nieczystości realizowane przez nową
firmę
- pan Glimasiński pracownik urzędu gminy omówił zasady odbioru nieczystości oraz
wysokość płatności, dodał, że praktycznie mieszkańcy nie powinni odczuć zmiany,
odnośnie koszy to poprzednie powinny być zwracane puste.
- pan Sobczyński sołtys Małoszyc wnioskował o wykonanie kanalizacji do domów
położonych koło torów,
- pan Franas Wójt Gminy omówił podejmowane działania zmierzające do wykonania
brakującego odcinka, dodał, że występują problemy z dyrekcja dróg. Zapoznał
zebranych z planowanym przedsięwzięciami związanymi z programem fotowoltaiki,
zaprosił na spotkania z przedstawicielami producenta. Zapoznał zebranych z
podjętymi działaniami zmierzającymi do pozyskania dodatkowych środków
finansowych.
- pan Wiechecki sołtys Dęby pogratulował Wójtowi i zaprosił wszystkich na
organizowana w Dębie biesiadę rodzinną, dodał, że jest przygotowana wyłącznie ze
środków sołeckich,
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Po zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady sesji radny
Skrzypek Przewodniczący rady Gminy o godzinie 1544 zamknął posiedzenie XXII Sesji
Rady Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Przemysław Skrzypek
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