Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy z dnia 18 lutego 2013 roku.
Sesja odbyła się w godzinach 1010 - 1533
Ad.1. Przewodniczył Radny Mieczysław Worach – Przewodniczący Rady Gminy. Na
podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych
decyzji, powitał radnych, zebranych gości, kierowników jednostek oraz sołtysów.
Sekretarzem obrad został wybrany radny A. Małachowski.
- Wójt Gminy – przedstawił nowo wybranego sołtysa wsi Stefanów pana Marcina
Piątkowskiego, któremu wręczono zaświadczenie o wyborze oraz złożono gratulacje.
Ad. 2. Przewodniczący Rady Gminy – oznajmił, że porządek posiedzenia radni otrzymali
przed sesją, zapytał czy są uwagi do przedstawionego porządku posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności OSP w roku 2012.
5. Informacja dotycząca prac nad herbem gminy.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2011 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Poświętne
b) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
c) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części
d) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2013,
e) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013,
f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży nieruchomości
położonych w obrębie miejscowości Ponikła
g) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Poświętne służebnością gruntową
h) w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy Poświętne
i) w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2013 roku,
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania, informacje i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
- Radny Moskwa S. – zaproponował zmiany do punktu 8 f i g polegające na zdjęciu tych
punktów z obrad z powodu wdrażanego programu oszczędnościowego w gminie i nie stać
nas na robienie prezentów. Dodał, że jest to prezent służący jednej grupie, z którą jest już
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wiele problemów. Nie jest w porządku faworyzowanie jednej grupy mieszkańców w
stosunku do pozostałych.
- Wójt Gminy – stwierdził, że problem trwa od ubiegłego roku, dokonano podziału działek i
w budżecie 2013 roku zabezpieczono środki, należy dokończyć zadanie, ponieważ
wydatkowano już środki na podział. Około 300 działek nie ma dostępu do rzeki, a gmina
ma obowiązek zapewnić dostęp do rzeki choć w jednym miejscu. Komisja Budżetowo
Gospodarcza była na miejscu i pozytywnie zaopiniowała wniosek działkowiczów.
- Pani Badura sołtys Ponikły – stwierdziła, że jest to udogodnienie dla wszystkich, nie tylko
dla działkowców, poprosiła o pozytywne załatwienie sprawy.
- Pani Duraj Sekretarz Gminy – stwierdziła, że radny wniósł wniosek formalny, a
wywiązała się dyskusja, wniosek powinien być przegłosowany.
- Przewodniczący Rady Gminy – oznajmił, że rozumie intencje radnego, aby w ogóle nie
rozmawiać o tej sprawie a jedynie przełożyć na czas późniejszy, na czas kiedy będzie
uregulowana sprawa śmieci.
- radny Grzegorski stwierdził, że popiera wniosek sołtysa aby droga to została wykonana.
- Radny Moskwa S. – podtrzymał wniosek
- Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie wniosek radnego Moskwy.
Za przyjęciem wniosku – 6 głosów, przeciw 5, wstrzymał się 1 (12 radnych brało udział w
głosowaniu)
Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży nieruchomości
położonych w obrębie miejscowości Ponikła oraz w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Poświętne służebnością gruntową zdjęto z
porządku obrad.
Godzina 1029 – przybył radny Kacprzak Bolesław
Ad. 3. – przyjęto jednogłośnie ( 13 radnych głosowało).
Ad. 4. - Sprawozdanie z działalności OSP w roku 2012 przedstawił pan Łumiński K-t
Gminny OSP-w załączeniu do protokołu.
- radny Franas przewodniczący komisji oświatowej – na podstawie sprawozdania należy
potwierdzić, że jednostki działają sprawnie, ale zaniepokoiło mnie przeniesienie sprzętu
komputerowego ze świetlicy terapeutycznej do świetlicy OSP. Proszę o wyjaśnienie.
- Wójt Gminy – gmina posiada porozumienie z OSP umożliwiające powstanie Centrum
Informatycznego, gmina przygotowała salę i wszelkie instalacje, OSP zobowiązało się
przez 5 lat do przekazania sprzętu w użytkowanie gminie. Przeniesienie sprzętu do innej
świetlicy spowoduje problemy w działaniu Centrum. Byłem z przewodniczącym na
zebraniu w OSP, jest jakiś konflikt pomiędzy Prezesem a Kierownikiem GOK,
poleciłem przeprowadzić rozmowy aby dojść do porozumienia, ale nie było nic o
przeniesieniu sprzętu. Nie wiem jak widzi komendant dalszą realizację programu
zabierając sprzęt, konsekwencją może być zabranie sprzętu ponieważ nie będzie
wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zobowiązaniem OSP. Komendant otrzymał
11 tysięcy na przygotowanie sali na co nie musiał wydawać, bo zrobiła to gmina. Nie
wiem za co przygotuje infrastrukturę i zapewni dalsze działanie, łącznie z zatrudnieniem
obsługi.
- pani Zasowska Kierownik GOK – na spotkanie do OSP nie byłam zaproszona, dziś
dowiedziałam się o konflikcie i przeniesieniu sprzętu. Wykonuję wszystkie zalecenia i
warunki, jakie postawiono dla GOK – u w celu realizacji tego projektu.
- Radny Franas M. – znowu zabrakło mediacji, nie rada powinna to rozwiązywać. Wójt
powinien rozwiązać ten problem, wszystkie władze są na sali. Wydaje się, że to konflikt
personalny, proszę, aby Wójt podjął działania.
- pan Łumiński K-t Gminny OSP - w sprawozdaniu zasygnalizowano temat. Walne
zebranie upoważnia Zarząd do podjęcia działań, w zarządzie trwają rozmowy na ten
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temat, zacytował treść porozumienia z Wójtem. W OSP zbliża się okres nowego
projektu, co będzie kolidować z projektem realizowanym w GOK, co spowoduje
nałożenie się programów i korzystanie z tego samego sprzętu. Wyjaśniamy sprawy z
panią Zasowską na bieżąco, odnośnie drukarki jest w specjalistycznym serwisie. Zarząd
dopiero podejmie decyzję, ale nie jest to zagadnienie na Sesję. Wójt wprowadza
wszystkich w błąd, w Inowłodzu, po zakończeniu projektu. sprzęt jest zamknięty i nie
ma obsługi. Mamy majątek pod swoją odpowiedzialnością o wartości 80 tys. Planujemy
rozdysponowanie sprzętu dla wszystkich jednostek po zakończeniu projektu. Proponuje
się rozmowy z Zarządem, a nie z góry zakładać konflikt. Może się okazać, że będą
problemy w realizacji projektów GOK-u i OSP jednocześnie. Poprzednie porozumienie
obowiązuje.
- Wójt Gminy – nie rozumiem tego problemu, przed sesją rozmawiałem z komendantem,
który nie sygnalizował żadnych problemów, dotychczas system funkcjonował i nie było
problemu, każdy projekt można prowadzić łącznie nawet z przesunięciem w czasie.
- Przewodniczący Rady Gminy – proszę nie drążyć tematu na Sesji, a rozstrzygnąć w
innym czasie pomiędzy sobą.
- pani Zasowska Kierownik GOK – obecny mój projekt nie dotyczy sprzętu
komputerowego.
- radny Franas – podsumowując, trzeba to zamknąć w tej chwili, wszystkie te funkcje i
komórki, obracają się wokół Urzędu, dziwny jest brak koordynacji i komunikacji, być
może na komisji trzeba będzie to omówić, ale ta dyskusja była potrzebna, w celu
wyjaśnienia problemu.
Ad. 5. Informację przedstawił radny A. Pawlik – stwierdził, że nie ma się czym chwalić,
przedstawił podjęte działania, dodał, że komisja spotykała się bezpłatnie, nie pobierając diet.
Na jedno ze spotkań zaproszony był pan zajmujący się herbami niezobowiązująco, komisja
zaopiniowała propozycje pana Szydlika, zwrócono się do Wójta Gminy o zabezpieczenie
środków na herb. Pan Szydlik zaproponował dobre warunki finansowe. Zrobiono konkurs w
szkołach, ale obecnie prace stoją w miejscu. Jest wiele problemów finansowych, a gmina
generuje olbrzymie środki na inne dziedziny.
- Radny M. Franas – zapytał, czy są jakiekolwiek plany na dalsze prace komisji, poszły
tu jakieś kwoty na działanie komisji, czy planujemy w 2013 coś, czy przesunięto na
później.
- Przewodniczący Rady Gminy – jeżeli mamy coś zrobić, to zróbmy, albo nie
trzymajmy sztucznego tworu, głosy są takie, że komisja się spotyka i pobiera diety,
- Radny Pawlik A. – jestem otwarty na propozycje, przedstawił uzgodnienia z panem
Szydlikiem, w tym roku nie byłoby kosztów, dopiero po ukończeniu projektu, koszt to
ogółem 8 tysięcy.
- Wójt Gminy – nie wydatkowano żadnych środków, przeprowadzono rozmowy, ale nie
było projektu umowy.
- Radny Pawlik A. – umowa była przedstawiona.
- Pani Duraj Sekretarz Gminy oznajmiła, że przeglądała umowę, ale były zastrzeżenia,
czy był wniosek o zabezpieczenie środków, pan umowy zabrał.
- Przewodniczący Rady Gminy – czy robimy herb, czy nie.
- Wójt Gminy – były rozmowy, ale bez zabezpieczenia środków. Wójt nie podpisze
umowy bez zabezpieczenia środków finansowych.
Ad. 6. Przedstawił radny Franas M. – przewodniczący Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. W załączeniu do protokołu. Pytań nie było.
Ad. 7. Przedstawił Wójt Gminy.
- radny Moskwa Sławomir – proszę o szersze informację do zarządzenia
dotyczącego zmian w budżecie.
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- radny Kacprzak B. – pytał o nieobecność Skarbnika.
- pani Duraj Sekretarz stwierdziła, że pani Skarbnik ma wiele dodatkowych obowiązków
związanych z kontrolą RIO.
- Sołtys Dęby zapytał, dlaczego przewodniczący Komisji Oświatowej nie był na zebraniu
z mieszkańcami w sprawie zamiaru likwidacji szkoły w Dębie.
- Radny Franas M. – nie byłem z powodu pracy zawodowej i nałożenia się terminów,
terminów które ustalał Wójt, ale byłem na spotkaniu z nauczycielami w innym
terminie, dodał, że nie unika spotkań.
- Sołtys Dęby – były pytania od rodziców w tym temacie.
- Radny Franas M. – nie ma możliwości, aby wszystkim pasowały terminy, ale dziękuję
za to, że mogę wyjaśnić sprawę.
- Pani dyrektor Ciechańska – potwierdziła, że pan Franas był na spotkaniu z
nauczycielami w Dębie.
- Pani Kośka Skarbnik Gminy – omówiła Zarządzenie Nr. 3/2013 r, dodała, że zmiana
dotyczyła wydatków z powodu niedoszacowania kwoty, kwota 3 tysiące dotyczyła
wynagrodzeń rocznych.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do 1140
Ad. 8 a. Projekt uchwały omówiła pani Duraj – Sekretarz Gminy. Zmiana wynika z
zastrzeżeń organu nadzoru, do których musieliśmy się odnieść. Zapoznała zebranych z treścią
zastrzeżeń organu nadzoru oraz przedstawiła motywację na podstawie której opracowano
projekt uchwały.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Gminy – poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr XXII/120/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poświętne
Za głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad. 8 b Projekt przedstawił pan Duraj Sekretarz Gminy – dodała, że do tej uchwały również
wniósł zastrzeżenia organ nadzoru. Omówiła odnośne zastrzeżenia organu.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchylenia
uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Za głosowało 14 radnych – jednogłośnie (14 obecnych w chwili głosowania).
Ad. 8 c – Projekt przedstawiła pani A. Duraj – omówiła genezę powstania i obowiązek
podjęcia takiej uchwały, wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości w gminie. Gmina
posiada już podobną, ale na podstawie tej uchwały mogą być wydawane zezwolenia dla
przedsiębiorców.
Pytań nie było
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a
także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
Za głosowało za 14 radnych - (jednogłośnie).
Ad. 8 d. Projekt uchwały przedstawił pan Marcin Wójcicki, dodał, że program był wcześniej
przedłożony radnym na komisjach.
- Radny Moskwa S. – odnośnie wydatków na wynagrodzenia, w Urzędzie i
poszczególnych zamrożono wynagrodzenia a tutaj jest wzrost.
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pan Wójcicki – wzrost związany jest ze wzrostem najniższego wynagrodzenia.
radny Moskwa – pani ta pracuje w niepełnym etacie, nie wiem , czy jest to słuszne.
radny Franas – prowadziłem ostatnie posiedzenie komisji wspólnie z komisja rewizyjną,
radny pytał o to na komisji, prosiliśmy Wójta o wyjaśnienie, ale Wójt nie zareagował.
Czuję się wmanewrowany w tą sprawę, ponieważ chciałem wyjaśnić na komisji ale nie
było mozliwości.
- pani Kośka Skarbnik Gminy – stwierdziła, że radny opiera się na sprawozdaniu z 2012
roku, którego obecnie radni nie otrzymali. Z moich informacji wynika, że nie było nic
zmieniane.
- radny Wielgus – w sprawozdaniu podano kwoty, które były dziś czytane.
Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 5 minut przerwy.
- pani Skarbnik przedstawiła zapisy budżetu dotyczące komisji profilaktyki, omówiła
poszczególne zapisy.
- radny Wielgus zarzucił wprowadzanie radnych w błąd,
- pani Skarbnik oznajmiła, że na wynagrodzenia z komisji profilaktyki przeznaczono
20307 zł być może nie wprowadzono ostatniej poprawki.
- pan Wójcicki – oznajmił, że po konsultacji proponujemy przesunięcie kwoty 690 zł z
wynagrodzeń do punktu 10 na organizację dnia profilaktyki.
- radny Franas – rozumiem radnego, przedłożę to komisji do zaakceptowania
- pani Duraj Sekretarz Gminy – kwota nie byłaby wydatkowana na podwyżki, zostałaby
na tym paragrafie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, wstrzymało się 3
Ad. 8 e. Projekt uchwały przedstawił pan Marcin Wójcicki, dodał, że program był wcześniej
przedłożony radnym. Pytań nie było.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013.
Za głosowało za 14 radnych - (jednogłośnie).
Ad. 8 h. Projekt przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy – omówiła proces podejmowania
uchwały oraz zacytowała uchwałę pierwotną z 2006 roku. Podstawą było minimalne
wynagrodzenie, w grudniu podjęto próby zmiany uchwały. Diety wzrastały samoczynnie,
obecnie radni podjęli decyzję o zmianie wysokości. Podjęto podobną uchwałę obniżającą
wysokość diet w procentach, jednakże zastrzeżenia wniósł organ nadzoru. Omówiła
wniesione zastrzeżenia przez organ nadzoru. Omawiając projekt dodała, że należy usunąć
paragrafy 2 i 3, które obecnie nie mają zastosowania. Według zapisu projektu przysługują
dwie diety w przypadku posiedzenia komisji i sesji w tym samym dniu.
- Przewodniczący Rady Gminy – poprosił o przedstawienie kwot proponowanych na
komisjach.
- Radny Grzegorski M. – poprosił o ustalenia z komisji wspólnych, komisja
budżetowo-gospodarcza wniosła o stawki diet w wysokości 220 zł dla
przewodniczącego komisji i 180 dla radnego, biorąc pod uwagę oszczędności
gminne, opieraliśmy się ponadto na informacji z TOP-u o wysokości diet w innych
gminach powiatu. Przedstawił treść artykułu dodając, że Przewodniczącemu Rady
proponuje się 1300 zł, podobnie jak w innych gminach. Przewodniczącym komisji
proponujemy 220 podobnie jak w innych gminach i 180 dla radnych.
- Radny Franas M. – na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświatowej i Komisji
Rewizyjnej jednogłośnie ustalono wysokość diet biorąc pod uwagę obecną sytuację
finansową gminy. Dla Przewodniczącego Rady Gminy 1324 zł było 1488zł,
przewodniczący komisji – 240 zł było 240zł, radni – 180. Zamrożenie diet radnych
-
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powinno dać realne oszczędności, nie chcemy wprowadzać opinii publicznej w błąd
i pokazywać sztucznego wrażenia oszczędności. Mówiąc o oszczędnościach to Wójt
i pani Skarbnik mogą powiedzieć jakie realne pieniądze dają oszczędności w gminie.
- Przewodniczący Rady Gminy – byłem na obydwu posiedzeniach komisji,
otrzymałem propozycje dotyczące wysokości diet od przewodniczącego komisji
budżetowej, jak mam traktować te propozycje.
- Radny Grzegorski M. – stwierdził, że przy takich ustaleniach pozostałych komisji,
wycofuje wniosek komisji budżetowej.
- Przewodniczący Rady Gminy – oznajmił, że przy wycofaniu wniosku Komisji
Budżetowej będzie głosowany wniosek i stawki radnego Franasa przewodniczącego
Komisji Oświatowej.
- Radny Franas M. – ponownie przedstawił wnioskowane wysokości diet,
Przewodniczący Rady 1324 zł miesięcznie, przewodniczący komisji 240 zł za
posiedzenie i radny 180 zł za posiedzenie.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
diet przysługujących radnym Rady Gminy Poświętne.
Za głosowało 11 radnych, wstrzymało się 3 ( 14 radnych brało udział w głosowaniu).
Ad.8 i. Projekt uchwały przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy – dodała, że są to tylko
przesunięcia w dziale wydatki, kwota 1000 zł na fundusz rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, wprowadzono 7,5 tyś na 20% dodatek gminy na stypendia, łącznie
przesunięcie wynosi 8,5 z rezerwy, następna zmiana dotyczy indywidualizacji nauczania i
DPS. Pozostałe zmiany to porządkowanie w wydatkach dotyczących śmieci na
poszczególnych rozdziałach oraz zmiana w Zespole Szkół – przesunięcie na
wynagrodzeniach związane z trzynastką.
- radny Moskwa – odnośnie wolnych środków w 2011, nie rozumiem tego zapisu.
- pani Kośka – jest to zgodne z zapisem, ponieważ z 2012 można wprowadzić dopiero po
sporządzeniu sprawozdania z wykonania budżetu, obecnie spływają środki z 2012, nie
musimy ich mieć już wyliczonych, obecnie wprowadzane są z 2011 roku, są w
sprawozdaniach ale nie ma w planach.
- radny Moskwa – czy są to jedyne środki, czy może są z 2010, w którym miesiącu gmina
wiedziała o wielkości tych środków.
- pani Kośka Skarbnik Gminy – wiedziano w kwietniu, radni otrzymali sprawozdanie z
wykonania, była mowa o ich zagospodarowaniu.
- Radny Moskwa – mając takie środki mogliśmy inwestować.
- pani Skarbnik wyjaśniła sposób przekazywania radnym informacji o wolnych środkach,
- Wójt Gminy – środki te przeznaczone były na inwestycje w Brudzewicach, o czym
radni byli poinformowani.
- radny Moskwa – kwota miała iść na inwestycję, a jest zapis, że kwota ta idzie na spłatę
pożyczki, nie rozumiem wypowiedzi.
- pani Kośka Skarbnik Gminy– ponad 300 tysięcy przeznaczono na Brudzewice, nie
należy posługiwać się uchwałą budżetową tylko przedłożoną uchwałą o zmianie w
budżecie. Przedstawiła zapisy uchwały. Dodała, że środki poszły na świetlicę w
Brudzewicach.
- radny Kacprzak Bolesław – nawiązując do wypowiedzi radnego Moskwy, czy wolne
środki są planowane, czy powstają przypadkowo.
- pani Kośka Skarbnik Gminy – powstają z wpływów ponadplanowych, co jest zgodne z
ustawą lub jest niewykonane po stronie wydatkowej.
- radny Kacprzak B. – stwierdził, że zgadza się z radnym Moskwą, są to duże kwoty, nie
da się dokładnie złożyć budżetu, ale są one rok czy więcej nieużywane, boimy się
inwestować, może lepiej gospodarować z deficytem niż z wolnymi środkami.
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pani Kośka Skarbnik Gminy – wolne środki to co innego niż deficyt, zaciągając kredyt
można tylko na deficyt, inaczej nie otrzymamy pozytywnej opinii RIO.
radny Kacprzak B. – kwoty są duże, czy nie możemy tego przewidzieć. Dobrze, że ktoś
docieka, może zbyt mocno oszczędzamy, ukrywanie pieniędzy nikomu nie służy, może
lepiej rozsądnie i śmielej je wydawać .
Wójt Gminy – oznajmił, że wolnymi środkami będzie finansowana rozbudowa świetlicy
w Brudzewicach o czym była wcześniej mowa, mamy zaplanowany kredyt, ale być
może wolne środki wystarczą, jeszcze budżet nie jest zbilansowany, jest to duża kwota,
wszystkie środki gromadzimy aby opóźnić wzięcie kredytu, ale 400 tys i tak musimy
znaleźć na rozbudowę świetlicy. Inwestycję w Brudzewicach w części strażackiej w
60% pokrywa gmina a 40% Urząd Marszałkowski, ponieważ część strażacka nie
wchodzi w koszty kwalifikowane
Radny Kacprzak – ja nic nie zarzucam, jednak nie jestem przekonany, uważam, że te
pieniądze przechodzą obok rady i nie mamy pełnego wpływu na to gdzie je skierować.
Uważam, że pieniądze na nieprzewidziane wydatki powinny być z rezerwy. Wolne
środki są za wysokie i rada nie ma na nie wpływu. Należy w przyszłości zastanowić się
nad nimi, może nie nazywać ich wolnymi środkami, czy jest ktoś w stanie powiedzieć
ile będzie wolnych środków w roku 2013. Twierdzimy zawsze , że nam braknie a
zawsze co roku zostają te środki, może zbyt nieśmiało mówimy o wydatkach.
Wójt Gminy – dopóki nie ma wyliczenia gmina również nie zna do końca wysokości
tych środków.
Skarbnik Gminy – wiele środków przychodzi w styczniu, a są księgowane w grudniu,
jest taka procedura, każda gmina będzie miała wolne środki, wydatki realizuję zgodnie z
uchwałą, co do kredytu to zabezpieczymy środki z roku 2012 roku i być może nie
weźmiemy kredytu.
Przewodniczący Rady Gminy – uważam, że są potrzebne takie pytania, aby sołtysi też
wiedzieli jak funkcjonuje budżet, rozumiem też panią skarbnik.
radny Moskwa –zapis w dziale gospodarka komunalna, odnośnie wynagrodzenia
pracowników, na komisji wspólnej dyskutowano nad wynagrodzeniami i zatrudnieniem,
jak się okazało była zatrudniona nowa osoba, było ustalenie i zapewnienie, że nie
będzie dodatkowego zatrudnienia, a to skutkuje wzrostem opłaty za śmieci.
Wójt Gminy – nie wiemy jak to będzie funkcjonować, inne gminy zatrudniają
dodatkowych pracowników, my nie zatrudniamy, kwoty będą realne po przetargu i
ustaleniu stawek, ktoś to musi robić, roznosić decyzje i ściągać należności.
radny Moskwa – widzę, że z góry jest zakładane dodatkowe zatrudnienie.
pani Duraj Sekretarz Gminy – mamy pracowników na konkretnych zadaniach to jest
ono obciążone kosztami, koszty trzeba podzielić na zadania, jest to w ramach tego
zakresu, każdy dział musi mieć swoją obsługę i koszty obsługi obciążają ten dział, nie
może tak być, że nikt tego nie robi, przyjęcie kogoś nowego i wykształcenie to długi
czas, będzie to rozdysponowane wśród tego, co jest przemieszczenie. Gmina obecnie
nie ma orientacji, co do kosztów funkcjonowania nowego systemu. Niektóre gminy
proszą o przesunięcie terminu wejścia ustawy w życie, pieniądze muszą być
przewidziane ale nie znaczy to że to będzie nowa osoba.
Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, że bardzo dobrze, że są takie pytanie,
pozwolą one wyjaśnić wiele niejasności,
Radny Kacprzak B. – pytałem sprawy zatrudnienia na komisjach, ale stwierdzono, że
zadaje trudne pytania, padło stwierdzenie, że w 2012 już był przyjęty pracownik, pani
Sekretarz stwierdziła, że czekają nas nowe zadania, nie ma pewnego stwierdzenia, że
dalej nie będzie przyjęć, to odpowiedzi są dalej wątpliwe i kolega ma słuszność pytając
o te sprawy.
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Pani Duraj A. – nie jest prostym przyjąć pracownika do urzędu, obowiązują konkursy.
Przyjęto pracownika na pomoc administracyjną w celu wykształcenia na przyszłość
kadry, osoby te się teraz uczą przechodząc kolejne stanowiska, na stałe musi być
konkurs. Stali pracownicy są bez zmian, zagospodarowaliśmy te osoby i robią dobrą
pracę, obecnie są to dwie osoby. Obowiązków wciąż przybywa ale wykonują świetnie
nałożone zadania a nic samo się nie robi.
- Wójt Gminy – nie mam wiedzy, ile osób to będzie robić, bo nikt tego nie wie, nie ma
wzorców. Nie ma ustalonych pewnych stawek i kosztów. W trakcie realizacji wszystko
będzie wiadome, przy niskich stawkach za śmieci, gminy będą dopłacać do śmieci.
- radny Kacprzak B. – na komisjach połączonych pytałem o te kwestie, padło
zapewnienie, co do tej osoby, ale nie wiem czy inne urzędy stać na wczesne
zatrudnianie, jako radni uczestniczyliśmy w zebraniach dotyczących oświaty, słuchając
tego zaczynam mieć wątpliwości czy na zebraniach nie za dużo powiedziano. Los
gminy leży mi na sercu, etat to złotówki. Szkoda , że nie słyszałem na połączonych
komisjach, że kadry trzeba mieć na zapas, ale wtedy było wręcz zapewnienie, że jest już
osoba potrzebna do tych zadań. Gmina realizowała inwestycje i radziliśmy sobie, teraz
praktycznie nie ma inwestycji a zadań tak przybywa, to nie wiem czy jestem w błędzie.
- Skarbnik Gminy – mówiłam o zamianie rozdziałów, inne pozycje i koszty były
przegłosowane podczas przyjmowania budżetu. Te wydatki były już zabezpieczone.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 było- 10 radnych,
przeciw -0, wstrzymało się -3.( 13 radnych brało udział w głosowaniu).
Ad. 9 Radny Franas – oznajmił, że nie pamięta czy interpelacja musi być na piśmie czy
ustnie, stosowną interpelację złoży na piśmie.
Ad. 10. Radny Franas odczytał interpelację jaką złożył w 2010 r. dotyczącą przygotowania
gminy do odśnieżania dróg i zabezpieczenia odpowiednich środków. Stwierdził, że w
nawiązaniu do wczorajszego wypadku, angażujemy duże środki medyczne łącznie ze
śmigłowcem, a może wystarczyło posypać jezdnie piaskiem. Jakie koszty poniosła gmina i
kto odpowiada za sypanie dróg piaskiem, ile razy do 17 lutego 2013 służby wyjechały oraz na
jakie drogi. Widziałem dziś jak było sypane np. ulicę Jaśminową. Przejechałem ulicą Cichą,
która dzisiaj jest posypana, ale na zakręcie jest lód. Najbardziej zadbany odcinek to kawałek
Bielawskiej do wjazdu do Bazyliki ale z drogi na cmentarz korzysta zdecydowanie więcej
osób. Na innych drogach jest bardzo ślisko. Ile ta akcja kosztowała, ile jest warte życie
ludzkie, we wszystkich wsiach jest szklanka na drogach, nie byłem tylko na Dębie. Czy tylko
odśnieżanie jest w gestii gminy, czy musi stać się nieszczęście, abyśmy zaczęli rozmawiać
słyszę, że wszystko jest zabezpieczone. Proszę aby osoby odpowiedzialne powiedziały dzisiaj
ile razy było sypane na drogach, nawet policjanci zadawali pytania co radni robią aby nie było
tak ślisko.
- Wójt Gminy – kilka razy było posypywane po wszystkich drogach, ostatnio w
środę, mamy zabezpieczone środki i materiały, nie zrobimy dróg gminnych na
czarno, w środę był na całej gminie, dziś sypane są wszystkie drogi piachem i solą,
głównie zakręty i dojazdy.
- Radny Wielgus K. – wspominałem w piątek, że mamy wszędzie ślisko, pan chce
aby mieszkańcy odśnieżali chodniki w dzień czasu, a sam odśnieża po 3 dniu po
opadach i twierdzi, że nie wiedział bo był na komisji.
Podjęto dyskusję związana ze stanem utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym w
nawiązaniu do wypadku jaki wydarzył się w dniu 17 lutego. W dyskusji radny Wielgus
stwierdził, że będzie stosowna interpelacja w tej sprawie, radny Świąder G. stwierdził, że na
drodze było lustro i nie odpuszczę tej sprawy. Pani Sołtys Poświętnego przypomniała inny
wypadek spowodowany śliską jezdnią. Wójt Gminy dodał, że wysłano pismo do Zarządu
dróg, ale z braku środków nic nie zrobiono.
-
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Pani Sołtys Poświętnego – zgłosiła problem psów atakujących przechodniów oraz
zwisających sopli lodu przy sklepach.
- Przewodniczący Rady Gminy – stwierdził, że były podobne przypadki w
Brudzewicach, zdarzenie należy zgłosić na Policje.
- Pan Bajerowski sołtys wsi Dęba zwrócił się z pytaniem o ustalenia w sprawie
śmieci, cytując Konstytucję dodał, że ta sprawa bulwersuje wielu ludzi. Co z
rozwiązaniami dotychczasowych umów na śmieci.
- Pani Duraj Sekretarz Gminy – wyjaśniła warunki rozwiązania umowy na śmieci.
- Wójt Gminy – dodał, że obecnie każdy osobiście rozwiązuje umowy. Przedstawił
pana Miśkiewicza specjalistę od strażackich system alarmowania.
- Pan Miśkiewicz – omówił zasady działania systemu selektywnego alarmowania
DST- 50, montowanych w jednostkach OSP służących do cichego selektywnego
powiadamiania strażaków o akcjach ratowniczych.
Podczas dyskusji pytano o: Wójt Gminy – pytał o koszty instalacji i użytkowania. W
odpowiedzi pan Miśkiewicz – oznajmił, że instalacja kosztuje około 7,2 tysiąca z 8% Vatem
– 8, 5 tys zł. Wójt Gminy – oznajmił, że na dziś środków na te zadania nie ma.
- Radny Pawlik A. – bezpieczeństwo jest ważne, system coś wspomaga, ale
analizując środowisko strażackie to wszystko odbywa się dźwiękowo. Czy ten
system poprawi sprawność Straży, w OSP jest wąska grupa ludzi do działań
ratowniczych, czy nie będzie chaosu, sygnał syreny jest słyszalny, strażacy nie są z
innych gmin, nie zawsze każdy ma przy sobie telefon. Lepiej rozbudować obecny
system, lepiej oznakować miejsce wyjazdu, powinniśmy się tym zająć na
komisjach.
- Wójt Gminy –dodał, że system musi być skoordynowany z systemem
wojewódzkim i powiatowym.
- pan Łumiński Komendant Gminny OSP – wczoraj np. nie słyszałem syreny, ale
otrzymałem informację na telefon. System może działać Poprzez uruchomienie
tego systemu zacznie w pełni działać zarządzanie kryzysowe, mamy pełne
powiadomienie sms, nie ograniczamy się tylko do straży, jesteśmy jedyni w
powiecie bez tego systemu.
- Radny Wielgus K. – co z pozostałymi jednostkami
- Pan Miśkiewicz – system można rozbudować o kolejne moduły, można dołączyć
nowe jednostki i otrzymają one również powiadomienie, numer na centrali musi
być doładowany kwotą minimum 10 zł, każdy sms to 0,19 zł. Dla Poświętnego
koszt to maksymalnie 20 zł. na miesiąc. Dla potrzeb zarządzania kryzysowego i
OC musi być dokupione urządzenie bazowe.
- Radny Wielgus K. – czy wszystkie jednostki będą w koszcie przedstawionym
przez pana.
- Pan Miśkiewicz – koszt systemu dla 1 jednostki to około 7,2 tys zł, każda następna
jednostka to następne 7,2 tys
Dalsza dyskusja związana z wypowiedzią p. Miśkiewicza, dotyczącą systemu alarmowania
jednostek OSP. W dyskusji pan Łumiński K-t Gminny OSP stwierdził, że chce aby wszystkie
jednostki były w tym systemie. Radny Wielgus – stwierdził, że są to duże środki.
- Wójt Gminy – jeżeli mamy podpisać umowę, musimy zabezpieczyć środki.
- Radny Wielgus – komendant wprowadził nas w błąd twierdząc, że można podpiąć
3 jednostki do jednego systemu.
- Przewodniczący Rady stwierdził, że powinno to zostać omówione na komisjach,
- pan Łumiński stwierdził, że przekazywane informacje pochodziły od komendy
powiatowej straży,
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę. O godzinie 1440 wznowiono obrady.
-
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Przewodniczący Rady Gminy – zapoznał radnych z propozycją dyrektora ZSS
pana Fidelusa w sprawie wykorzystania sali gimnastycznej na zajęcia pozalekcyjne
i związane z tym koszty.
Pan Fidelus – stwierdził, że składał informacje w grudniu, ale zgodnie z zawartą
umową przez poprzedniego dyrektora koszty energii wzrosły o 7% , trzeba
opracować system poboru opłat za wynajem Sali na zajęcia środowiskowe, z
których korzystają mieszkańcy gminy. Obecnie jeszcze dodatkowo Klub Sportowy
chce korzystać z sali, szkoła nie może pobierać opłat, a cały tydzień sala jest
obłożona. Koszty ogółem energii to około 4 tysiące, a szkoła ma okrojone środki w
budżecie. Salę otwierają i zamykają palacze aby nie było wielu kompletów kluczy,
aby nie korzystano z Sali nawet do 22.
radny Wielgus pytał kto pokryje te koszty, kwota w sumie może być w sumie 7
tysięcy.
Przewodniczący Rady stwierdził, że koszty mogą wzrosnąć w związku z prośbą
klubu, należy szukać możliwości unormowania tych kwestii.
Radny Franas – stwierdził, że jest to temat na posiedzenie komisji, będziemy się
tym zajmować, jest obiekt sportowy ogólnodostępny, a na takie koszty to może
pozwolić sobie jedynie Kleszczów
Wójt Gminy – oznajmił, że dyrektor może pobierać opłaty na podstawie
zarządzenia, jednakże młodzież stwierdziła, że skoro stać gminę na 60 tysięcy dla
Klubu Sportowego, to oni nie będą płacić. Albo pokrywa to gmina i zabezpiecza
środki albo częściowo obciążamy korzystających. Potrzebna będzie stosowna
uchwała.
radny Moskwa S. – zapytał o zakup mundurów dla OSP Brudzewice i kto
wnioskował o ich zakup.
Wójt Gminy – oznajmił, że kupiono mundury dla kobiecej drużyny pożarniczej,
środki były zaplanowane w budżecie.
radny Wielgus – zwrócił uwagę na gasnącą przy szkole lampę, dodał, że pan Barul
miał załatwić sprawę, a do tej pory nic nie zrobiono. Zapytał o przetarg na
oświetlenie
Radny Franas – poruszył kwestie oświetlenia ulicznego, jest obecnie nowy
program Sowa na przejście na lampy ledowe, na które można pozyskać środki z
Unii Europejskiej, czy gmina będzie wchodzić w ten program, ponieważ inne
gminy już w to wchodzą.
Wójt Gminy – obecnie nie wchodzimy w żaden program.
Radny Świąder G. – byli tutaj przedstawiciele firmy demonstrując nowoczesne
oświetlenie ledowe, ale nikt się tym nie zajął.
Wójt Gminy – stwierdzono na komisji, że nie będziemy się tym zajmować, nic nie
było obiecywane, nie podjęto dalszych rozmów, ponieważ stwierdzono, że jest to
problematyczne, a najpierw trzeba zabezpieczyć środki.
Pani Skarbnik – stwierdziła, że gmina zapłaciła 1231 zł, była faktura, na połowę
kosztów, połowa z budżetu OSP.
Radny Świąder G. – czy były to celowo zabezpieczone środki w budżecie
Radny Kacprzak B – kolegę zdziwiło to, bo na zebraniu w Gapininie było wiele
narzekań na umundurowanie, jednostka zaczyna żyć, jest dużo młodych chętnych,
nie było środków na umundurowanie dla Gapinina, a w Brudzewicach można było
umundurować.
Wójt Gminy – OSP wnioskowało na remont świetlicy, otrzymali 25 tys. następnie
wnioskowali o szafkę na sztandar, też otrzymali. Gapinin ma również 10
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mundurów bojowych i nie był pominięty. Obecnie radny złożył wniosek o zakupy
na dalsze wyposażenie do świetlicy.
Radny Wielgus – ponowił pytanie o naprawę lampy i przetarg.
Pan Barul – była grupa remontowa i oświadczono mi, że jest wszystko zrobione,
drugiej lampy nie zgłoszono. Odnośnie przetargu wysłano zapytanie do 3 firm.
Cena firmy pana Stolarczyka jest najtańsza i niezmienna od 3 lat.
Radny Franas M. – byli również na Poświętnem, mogli zrobić przegląd
kompleksowo, w Poświętnem też są nieczynne lampy.
Wójt gminy – zaapelował o zgłaszanie uszkodzonych lamp.
Radny Kacprzak B. – w Dęborzeczce przy przystanku jest tak dużo lamp, czy
firma wykonująca drogę projektowała to oświetlenie, za prąd płaci przecież gmina,
oszczędzamy a tam jest tak dużo lamp, z których gdzie indziej można oświetlić
kilometrowy odcinek.
Wójt Gminy – remont robi Urząd Marszałkowski, tak zostało to zaprojektowane,
kiedyś będzie płacić za to gmina, teraz nie mogę interweniować, tak samo jest na
wszystkich skrzyżowaniach na tej drodze.
Radny Świąder J. – przy ostatnim wypadku na krajówce był objazd przez Iły, ale
kierowcy gubią się na objeździe, należy właściwie oznakować przejazd.
Wójt Gminy – możemy wykonać dodatkowe oznakowanie, jeżeli będą wnioski,
Radny Świąder G. – pytał o realizację funduszu sołeckiego w Małoszycach, tablice
można robić teraz, czy coś się teraz robi, można wiele robót wykonać teraz np.
znaki czy barierki na mostku, sołectwo chciało wcześniej realizować te prace,
można było wcześniej wiele zrobić.
Wójt Gminy – w zeszłym roku były rowy, a nie było oznakowania. Fundusz został
zrealizowany i rozliczony, nowe realizacje funduszu będą realizowane od maja.
Radny Moskwa S. – pytał o organizację staży, czy coś się zmieniło, dajmy szansę
młodym aby nie uciekali z gminy.
Wójt Gminy – w zeszłym roku były staże na 4 miesiące, trzeba było przedłużyć o
3 miesiące. Dawniej było lepiej, staże ograniczamy, bo są kosztowne, to samo
dotyczy prac interwencyjnych.
Sołtys Kaliszka – czy zakończono konsultacje w sprawie likwidacji szkół.
Przewodniczący Rady Gminy – wyjaśnił kwestie procedur dotyczących
reorganizacji sieci szkół
Wójt Gminy – omówił proces realizacji uchwały intencyjnej, dodał, że wszystkie
opinie z kuratorium, rad rodziców czy związków wróciły negatywne.
Przewodniczący Rady Gminy – zwrócił uwagę na skuteczność powiadamiania, aby
awizo było właściwie opisane.
Radny Wielgus K. – na zebraniach padły zarzuty względem ZSS, świetlica,
pijaństwo, palenie papierosów, poprosił o wyjaśnienia.
Pan Fidelus - nie znam takich zarzutów, w szkole nie ma burd, świetlica
funkcjonuje właściwie, jedynie grupy mogłyby być mniej liczne, ale nie ma
środków na dodatkowy etat. Nie ma palenia na terenie szkoły, nie wniesiono
żadnego alkoholu podczas imprez szkolnych, od września monitorujemy osoby
spoza szkoły. Straszenie i pomawianie jest najgorszą formą obrony placówki przed
likwidacją. Gromadząca się na boisku młodzież często pochodzi spoza terenu
naszej gminy. Rada Pedagogiczna nie będzie wyrażać opinii na temat
likwidowanych szkół.
Radny Wielgus K. – pytał o kwestie dozoru na przerwach, na zebraniu w
Brudzewicach jeden nauczyciel z Poświętnego stwierdził, że sobie nie radzi
podczas przerw.
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Pan Fidelus – dziwi mnie takie stwierdzenie, widząc niestosowne zachowania
zwracam uwagę, nauczyciel twierdzący, że sobie nie radzi moim zdaniem
powinien zmienić pracę.
- Radny Franas M. – odnośnie zebrań z radą pedagogiczną co było na Komisji
Oświatowej oraz Komisji Rewizyjnej nie wiemy jak podchodzą nauczyciele z
Poświętnego do reorganizacji, proponuję przeprowadzić spotkania z nauczycielami
z Poświętnego niezależnie od decyzji. Chcemy pewne rzeczy wyartykułować, my
nie dzielimy nauczycieli w zależności od miejsca pracy.
- Przewodniczący Rady Gminy – nauczycielom z Zespołu Szkół należy uświadomić,
że ich też dotyczy reorganizacja. Wiąże się to również z planami nauczania na
przyszły rok, gdzie jest przewidziane łączenie klas w gimnazjum.
- Wójt Gminy oznajmił, że jeżeli komisja się chce spotkać z nauczycielami to należy
ustalić termin, bowiem Wójt nie ma nic przeciw spotkaniu.
- Radny Franas M. – chciałbym uniknąć sytuacji, że to komisja zaprasza na
spotkanie, powinno to być spotkanie poza komisją, bezpłatne, uważam, że Wójt
powinien przejąć inicjatywę. Należy rozmawiać ze wszystkimi, ale obecnie nie do
mnie należy ustawianie spotkań.
- Wójt Gminy – jaka forma i gdzie spotkanie, pewne czynności zostały wykonane,
kwestia tylko, kto będzie na spotkaniu.
Ustalono, że w spotkaniu udział wezmą Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy i
szefowie komisji.
- Pan Fidelus – takie spotkanie wiele by wyjaśniło.
- Radny Kacprzak B. – czy są organizowane spotkania dla dzieci w okresie ferii.
- pani Ciechańska dyrektor szkoły w Dębie – zapoznała zebranych z organizacją
czasu wolnego uczniów. W czasie ferii są zajęcia, w 1 tygodniu, odbyły się w
godzinach 900 – 1200 przede wszystkim to zajęcia sportowe, plastyczne i wiele
innych.
- pani Grzegorska dyrektor szkoły w Brudzewicach – W 1 tygodniu były zajęcia od
900 – 1200, nauczyciele pełnili dyżury, było pieczenie ciast, bal karnawałowy i
zajęcia plastyczne, informatyczne, było około dwudziestu dzieci każdego dnia.
- Pan B. Fidelus dyrektor Zespołu Szkół – w obu tygodniach były zajęcia po 2 dni,
byli nauczyciele na dyżurach, zajęcia na Sali prowadzili uprawnieni nauczyciele.
Na tych zajęciach są przeważnie ci sami uczniowie. Zajęcia odbywały się w
godzinach od 900 – 1200 było zawsze kilkanaścioro uczniów.
- Pani Zasowska – dzieci w ferie również korzystały z pomieszczeń GOK w
różnorakich zajęciach.
- Radny S. Moskwa – czy są zmiany w godzinach otwarcia biblioteki.
-

Przewodniczący Rady Gminy radny Worach o godzinie 1533 zamknął posiedzenie XXIII sesji
Rady Gminy Poświętne.
Przewodniczący Rady Gminy
Protokołował
Mieczysław Worach
Bolesław Kośka
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