Protokół
z XXII Sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku w godzinach
915 – 1300 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne
Przewodniczył radny Worach Przewodniczący Rady Gminy, na sekretarza wybrano radnego
Grzegorza Świądra. Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2012.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa za rok 2012.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych za rok
2012.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności Rady za rok 2012.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Poświętne
b) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poświętne,
c) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
d) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
e) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
f) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
g) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
h) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Poświętne
i) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok,
j) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa na 2013 r.
k) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
na 2013 r.
l) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne na 2013 rok .
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Ad.1 Przewodniczący Rady otworzył XXII Sesję Rady Gminy witając zebranych, na
podstawie listy obecności radnych stwierdził kworum władne do podejmowania
prawomocnych uchwał – 14 radnych obecnych w chwili otwarcia posiedzenia.
Na sekretarza wybrano Grzegorza Świądra – wyraził zgodę.
Ad.2. Wójt Gminy wniósł o uzupełnienie porządku posiedzenia o pkt.i dotyczący podjęcia
uchwały w sprawie diet sołtysów uczestniczących w posiedzeniu Rady Gminy. Za wnioskiem
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głosowało 14 radnych. Przewodniczący Rady dodał, że będzie to punkt 9 i, dalsze punktu
zostaną odpowiednio przesunięte.
Za przyjęciem porządku po zmianach głosowało 14 radnych.
Porządek po zmianach przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2012.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa za rok 2012.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych za rok
2012.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności Rady za rok 2012.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Poświętne
b) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poświętne,
c) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
d) w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
e) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
f) w sprawie stawek podatku od nieruchomości,
g) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r.
h) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Poświętne
i) w sprawie ustalenia diet sołtysów
j) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok,
k) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa na 2013 r.
l) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
na 2013 r.
ł) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne na 2013 rok .
10. Interpelacje radnych.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Ad.3. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Ad.4. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej – pytań nie było.
Ad.5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Pawlik przedstawił sprawozdanie z
działalności komisji w roku 2012 – pytań i uwag nie było.
Ad.6. Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa radny Grzegorski
przedstawił sprawozdanie z działalności komisji w roku 2012 – pytań i uwag nie było.
Ad.7. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych radny Franas
przedstawił sprawozdanie z działalności komisji w roku 2012 – pytań i uwag nie było.
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Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy radny Worach przedstawił sprawozdanie z działalności
Rady w roku 2012 – pytań i uwag nie było.
Ad.9.a. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Poświętne przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy.
- radny Pawlik pytał o rodzaj śmieci z pkt.1 § 1 ust. 1 niesegregowane.
- pani Duraj oznajmiła, że są to śmieci zmierzone niesegregowane.
- radny Pawlik w kwestii częstotliwości wywozu, skąd wzięła się ta sprawa. Czy
inspektor sanitarny miał zastrzeżenia czy to nasz zamysł.
- pan Barul wyjaśnił, że inspektor sanitarny miał kilka uwag, przedstawiony projekt
uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
- radny Pawlik – co jest w odpadach z pkt. 1 jeśli są to odpady segregowane.
- radny Worach – ten punkt musi być ponieważ nie możemy zabronić mieszkańcom
oddawania śmieci niesegregowanych.
- Wójt – segregacja śmieci jest wymogiem ustawowym.
- pani Szufladowicz sołtys wsi Poświętne – co w przypadku segregacji śmieci gdy
będzie pusty kosz czy trzeba będzie płacić.
- Przewodniczący Rady stwierdził, że będzie to omawiana przy projekcie innej
uchwały, następnie poddał projekt pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały w sprawie
przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne
głosowało 12 radnych, 2 wstrzymało się od głosu ( 14 radnych brało udział w
głosowaniu).
Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę. Po wznowieniu obrad stan radnych
zwiększył się do 15.
Ad.9.b. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poświętne,
przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy.
- radny Grzegorski stwierdził, że stawka 20 zł od gospodarstwa jest za wysoka.
Zaproponował stawkę w wysokości 16 złotych od gospodarstwa i 35 zł za odpady
niesegregowane. Poprosił o przedyskutowanie propozycji i metody ustalania opłat.
- radny Franas stwierdził, że przewodniczący komisji budżetowej proponuje dyskusję, a
tymczasem na komisjach wspólnych problem został przedyskutowany. Zapytał czy
wszystkie gminy obowiązuje to samo prawo.
- pani Duraj – prawo obowiązuje wszystkie gminy, Wójt do końca roku miał obowiązek
przedstawić radzie stosowne projekty uchwał, co niniejszym uczynił. To czy rada
podejmie uchwały jest już jej decyzją.
- radny Franas zapytał czy gminie grożą sankcje za nie podjęcie uchwał, jest luka w
prawie. Jeżeli gmina nie podejmie uchwał to czy wojewoda wyznaczy termin na
podjęcie uchwał. Jeżeli mamy taką możliwość aby dziś nie podejmować uchwał, to
może w międzyczasie senat dokona poprawy ustawy. Następnie złożył wniosek
formalny o niepodejmowanie uchwały.
- radny Pawlik – dodał, że radni otrzymali dwa projekty uchwały. Podjęcie jednej
stawki od gospodarstwa jedno czy dziesięcioosobowego jest niesprawiedliwe.
- pani Duraj oznajmiła, że nie obowiązuje projekt senacki.
- Wójt poinformował, że są kary za niepodjęcie uchwał.
- radny Kwaśniak zaproponował przegłosowanie wniosku radnego Franasa.
- pani Szufladowicz – kto narzucił ceny, o których dziś rozmawiamy, do tej pory
płaciliśmy 13 zł miesięcznie a za odpady segregowane nie płaciło się w ogóle.
- Wójt – ustawa przewiduje uchwalenie opłat od odpadów komunalnych. Przedstawił
informację dotyczącą odbioru odpadów według nowych przepisów.
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pan Barul – wyjaśnił pochodzenie stawek za wywóz odpadów.
radny Kwaśniak – odnośnie stawek stwierdził, że w innych gminach firmy mają bliżej
i rady podjęły niższe stawki, a do nas firmy mają dużo dalej a opłacało im się zabierać
odpady po niższej cenie, popieram ostrożność w przyjmowaniu wysokich stawek.
Firmom zależy na zysku, u nas 12 a w Sławnie 16, dziwi mnie takie podejście. Proszę
o to aby nie śpieszyć się z podejmowaniem decyzji.
- radny Worach stwierdził, że jest to wynik konkurencji, a rady nie obchodziło ustalanie
stawek.
- radny Franas ponowił wniosek o niepodejmowanie tej uchwały.
- Wójt – projekt senacki nie zakłada rewolucji w ustawie.
Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego Franasa o niepodejmowanie uchwały w
sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonej przez właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Poświętne (pkt 9b) pod głosowanie.
Za wnioskiem głosowało 15 radnych – wniosek podjęto jednogłośnie.
Ad.9.c. Projekt uchwały przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy.
O godzinie 1240 obrady opuścił radny Franas.
- pan Sobczyk sołtys wsi Studzianna zapytał o liczbę odbioru jednorazowego w
miesiącu, jeśli ktoś nie wystawi kosza to czy będzie musiał płacić.
- pani Duraj – za nieprzekazywalnie odpadów do odbioru grozi kara.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem uchwały w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi głosowało 12 radnych, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.
Ad.9.d. Pani Duraj wniosła o nie przystępowanie do dyskusji i nie podejmowanie uchwał z
punktu 9 d i e gdyż nie mają one podstawy prawnej, ponieważ rada nie podjęła uchwały z
punktu 9b. Poprosiła o rozpatrywanie projektu z punktu 9f.
- radny Pawlik – odnośnie śmieci w imieniu mieszkańców nie możemy zapatrywać się
na innych, musimy wykazać się odpowiedzialnością w podejmowaniu decyzji, rząd
chaotycznie przekazuje zadania samorządom. Zmusza się nas do produkcji śmieci. Nie
wstydźmy się naszych decyzji, niech to będzie sygnałem, że radni myślą nad tym co
robią.
Ad.9.f. Projekt przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy. Za przyjęciem uchwały w sprawie
stawek podatku od nieruchomości głosowało 10 radnych ( 10 radnych brało udział w
głosowaniu).
Ad.9.g. Projekt uchwały przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy
- radny Wielgus pytał o zmiany w dziale urzędu gminy.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 r. głosowało 13
radnych (13 obecnych w chwili głosowania).
Ad.9.h. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy,
dodatkowo przedstawiła efekt finansowy podjęcia uchwały. Przedstawiła stawki jakie będą
obowiązywać po podjęciu uchwały.
- Przewodniczący Rady dodał, że radni podjęli decyzję w sprawie obniżenia wysokości
diet z założeniem dokonania oszczędności budżetowych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady
Gminy Poświętne głosowało 13 radnych – jednogłośnie.
-
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Ad.9.i. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła pani Duraj sekretarz Gminy,
dodał, że uchwała ta jest konsekwencją poprzedniej, zapoznała zebranych z wysokością diet
sołtysów po wprowadzeniu zmian.
Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia diet sołtysów głosowało 14 radnych –
jednogłośnie.
Ad.9.j. Plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił radny Pawlik przewodniczący komisji –
pytań i uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad.9.k. Plan pracy Komisji Budzetowo-Gospodarczej i Rolnictwa przedstawił radny
Grzegorski przewodniczący komisji – pytań i uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i
Rolnictwa na 2013 r. głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad.9.l. Przewodniczący Rady stwierdził, że radny Franas przewodniczący komisji musiał
opuścić posiedzenie i w związku z tym upoważnił radnego Moskwę do przedstawienia planu
pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych – pytań i uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i
Spraw Socjalnych na 2013 r. głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad.9.ł. Plan pracy Rady Gminy przedstawił radny Worach Przewodniczący Rady – pytań i
uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne na 2013
rok głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad.10. Interpelacji nie złożono.
Ad.11. Pan Łumiński komendant gminny OSP w imieniu ochotniczych straży pożarnych
złożył wszystkim życzenia noworoczne. Poinformował o kampanii sprawozdawczej w OSP
oraz przypomniał prośbę strażaków o zabezpieczenie środków na sms powiadamianie
strażaków w celu uniknięcia często kłopotliwego sygnału alarmowego.
- Przewodniczący Rady odczytał podziękowania za złożoną ofiarę na odbudowę
kaplicy w Brudzewicach. Złożył zebranym życzenia noworoczne.
- Wójt Gminy podziękował wszystkim za owocną współpracę w roku 2012, złożył
życzenia noworoczne.
- radny Pawlik złożył również życzenia noworoczne dla zebranych.
Po wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady sesji Przewodniczący Rady radny
Worach o godzinie 1310 zamknął posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczący Rady Gminy
Elżbieta Sobczyk
Bolesław Kośka
Mieczysław Worach
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