Protokół z XXIV
Sesji Rady Gminy Poświętne zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym na dzień 26 sierpnia 2016 r. Sesja odbyła się w godzinach 907 - 943 w sali
konferencyjnej urzędu gminy.
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Wiechecki, który powitał zebranych radnych, Wójta Gminy,
Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy oraz panią radcę prawnego. Na podstawie listy obecności stwierdził
kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał ( 14 radnych obecnych w chwili otwarcia
posiedzenia ).
- radny Wiechecki oznajmił, że porządek posiedzenia radni otrzymali w zawiadomieniach.
- pani Grzybek Zastępca Wójta przedstawiła powody zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym, dodała,
że podyktowane jest to ograniczonym czasem na załatwienie wszystkich formalności związanych z
powołaniem przedszkola.
- radny Wiechecki oznajmił, że w międzyczasie do biura rady wpłynął wniosek radnych o zwołanie
kolejnej nadzwyczajnej sesji,
- pan Kośka insp. ds. obsługi rady zapoznał zebranych z wnioskiem radnych o zwołanie sesji,
- radny Wiechecki oznajmił, że proponuje wprowadzić wnioskowane zagadnienie do porządku
obecnej sesji,
- radni nie wnieśli uwag.
- radny Wiechecki poddał pod głosowanie propozycje wprowadzenia dodatkowego punktu do
obecnego porządku posiedzenia, która została przyjęta jednogłośnie.
Porządek posiedzenia przed zmianą:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Brudzewicach
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
5. Podjecie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
6. Zakończenie posiedzenia.
Porządek po zmianach:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
4. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Brudzewicach
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
6. Podjecie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
7. Zakończenie posiedzenia.
Ad.2. Porządek po zmianach został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3. Projekt uchwały przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta.
- radni uwag nie wnieśli,
Za przyjęciem uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
głosowano jednogłośnie.
Ad.4. Projekt uchwały przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta, dodała, że aby uruchomić przedszkole z
dniem 1 września należało szybko podjąć decyzję aby był jeszcze czas na uzyskanie numeru regon czy NIP,
obiekt przedszkola przeszedł niezbędne odbiory,
- radny Serafin pytał czy radni muszą jednocześnie przegłosować statut przedszkola, pytał o proces
opracowywania statutu,
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pani Grzybek Zastępca Wójta oznajmiła, że jest to standardowy statut, był konsultowany z
kuratorium oświaty, akceptowany przez radcę prawnego, przyjęcie statutu jest elementem
niezbędnym do utworzenia przedszkola,
- radny Szufladowicz pytał o termin powołania zespołu szkolno-przedszkolnego,
- pani Grzybek Zastępca Wójta oznajmiła, że muszą być przeprowadzone konsultacje z Radą
Pedagogiczną i Rada Rodziców, można powołać zespół również w ciągu roku szkolnego, jednakże
nie można tego uczynić na jednym posiedzeniu rady,
- radny Serafin pytał o status szkoły, czy jest i od kiedy samodzielna, czy jest filią,
- pani Grzybek Zastępca Wójta oznajmiła, że od 1 września szkoła zgodnie z uchwałą jest
samodzielna, będzie tworzona nowa jednostka zespół szkoklno-przedszkolny,
- pan Franas Wójt Gminy omówił przebieg uzyskiwania zgód na funkcjonowanie przedszkola oraz
rejestracji, dodał, że jest bardzo duże zainteresowanie rodziców przedszkolem,
- radny Grzegorski podziękował za przygotowanie obiektu przedszkola, dodał, że warunki są bardzo
dobre,
- radny Serafin zwrócił uwagę na problem przeciekającego dachu szkoły w Dębie,
- pani Grzybek Zastępca Wójta - dodała, że zmieniają się przepisy dotyczące przedszkoli i od 2019
roku wszystkie oddziały przedszkolne muszą zostać dostosowane do nowych przepisów i w
przyszłości czeka nas dostosowanie pozostałych oddziałów przedszkolnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie założenia Samorządowego Przedszkola w Brudzewicach głosowano
jednogłośnie.
Ad. 5. Pani Kośka Skarbnik Gminy omówiła zmiany w budżecie gminy proponowane do zatwierdzenia na
obecnej sesji, dodała, że uchwalane są również środki dla nowopowstałej jednostki - przedszkola,
- radny Serafin pytał o wymieniane kwoty przeznaczone na organizację dożynek, czy tylko
przeznaczono 500 zł,
- pani Kośka Skarbnik oznajmiła, że środki wcześniej zostały pozyskane z rezerwy budżetowej a
obecnie uzyskane od sponsorów są oddawane do rezerwy, 500 zł jest kwota większą od pożyczonej,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 głosowano jednogłośnie.
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawiła pani Kośka
Skarbnik Gminy, dodała, że jest ona następstwem zmian w uchwale budżetowej,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej głosowano jednogłośnie.
Ad.7. O godzinie 943 radny Wiechecki przewodniczący posiedzenia zamknął XXIV Sesje Rady Gminy
Poświętne.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Kazimierz Wiechecki
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