Protokół
z XXIII Sesji Rady Gminy Poświętne zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o
samorządzie gminnym - Sesja Nadzwyczajna, która odbyła się w dniu 20 lipca 2016
roku w godzinach 1605-1621 w sali konferencyjnej urzędu gminy
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy, który
powitał zebranych radnych, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta oraz Skarbnik Gminy.
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum (12 radnych obecnych w chwili otwarcia
sesji). Przedstawił powody zwołania nadzwyczajnej sesji zawarte we wniosku Wójta Gminy
z dnia 15 lipca 2016 roku, przedstawił poniższy porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016
4. Zakończenie posiedzenia.
- porządek przyjęto jednogłośnie.
Ad.3. Projekt uchwały wraz z motywacja przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy, dodała,
że w ubiegłym roku przed podjęciem budżetu podjęto uchwałę intencyjną związana z
utworzeniem Gminnego Centrum Kultury poprzez polaczenie GOK i Gminnej Biblioteki.
Dla instytucji kultury zabezpieczono środki do 30 lipca 2016 roku, co było związane z
planowanym połączeniem jednostek. Jednakże negatywna opinia Ministra Kultury
spowodowała konieczność zmiany w budżecie i zabezpieczenia środków finansowych dla
GOK i Biblioteki na okres po 30 lipca.
- radny Worach pytał o powody odstąpienia od polaczenia jednostek oraz jakie
stanowisko zajął wojewoda w stosunku do uchwały intencyjnej,
- pani Grzybek Zastępca Wójta zapoznała zebranych z treścią stanowiska Ministra
Kultury oraz omówiła podejmowane działania,
- radny Worach ponowił pytanie o stanowisko nadzoru wojewody,
- pani Grzybek Zastępca Wójta oznajmiła, że organ nadzoru nie kwestionował podjętej
uchwały intencyjnej,
- pan Franas Wójt Gminy omówił podejmowane działania zmierzające do polaczenia
jednostek oraz opinie jakie przedstawiła Biblioteka Wojewódzka, której
przedstawiciele kontrolowali bibliotekę gminną, dodał, że Ministerstwo Kultury jak i
Biblioteka Wojewódzka w ogóle nie odniosło się do GOK-u. Minister Kultury
zwlekał z podjęciem stanowiska a gmina dopiero w lipcu otrzymała odczytane dziś
pismo. Dodał, że inne samorządy próbujące tworzyć podobne centra również
otrzymywały negatywne opinie ministerstwa.
- radny Serafin wyraził ubolewanie nad zaistniałą sytuacją, zwrócił uwagę na
konieczność zmian w działalności GOK-u oraz sposobu finansowania jak również
funkcjonowania świetlicy terapeutycznej.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 głosowano
jednogłośnie.

O godzinie 1621 radny Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy zamknął posiedzenie
Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poświętne.
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