Protokół z XXV
Sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 26 kwietnia 2013 roku w godzinach 10151545 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Poświętne
Ad.1. Posiedzenie otworzył i przewodniczył radny Worach Przewodniczący Rady Gminy.
Powitał zebranych radnych – lista w załączeniu, zaproszonych gości, sołtysów, kierowników
jednostek, Wójta Gminy oraz pracowników urzędu. W posiedzeniu udział wzięła pani Beger
przedstawiciel ZNP oraz delegacje rodziców z miejscowości Dęba i Brudzewice. Na
podstawie listy obecności (14 radnych w chwili otwarcia posiedzenia) stwierdził kworum
władne do podejmowania prawomocnych uchwał. Na Sekretarza posiedzenia wybrano
radnego Małachowskiego – wyraził zgodę.
Ad. 2. Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 r.
5. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
6. Informacja dotycząca działalności placówek kultury w roku 2012.
- Gminna Biblioteka Publiczna,
- Gminny Ośrodek Kultury.
7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębie oraz utworzenia szkoły
filialnej w Dębie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w
Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
b) w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brudzewicach oraz utworzenia
szkoły filialnej w Brudzewicach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole
Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
c) zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych
d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży nieruchomości
położonych w obrębie miejscowości Ponikła
e) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Poświętne służebnością gruntową
f) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,
g) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania, informacje i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Wójt Gminy wniósł o uzupełnienie porządku posiedzenia o uchwały dotyczące
- zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
- pani Duraj Sekretarz Gminy przedstawiła treść oraz uzasadnienie wprowadzenia
uchwał pod głosowanie,
- radny Worach Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie wniosek Wójta. Za
wprowadzeniem projektów uchwał głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Porządek posiedzenia po zmianach:
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1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 r.
5. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
6. Informacja dotycząca działalności placówek kultury w roku 2012.
- Gminna Biblioteka Publiczna,
- Gminny Ośrodek Kultury.
7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębie oraz utworzenia szkoły
filialnej w Dębie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w
Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
b) w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brudzewicach oraz utworzenia
szkoły filialnej w Brudzewicach podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole
Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem
c) zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych
d) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
e) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,
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 zmian w budżecie gminy na rok 2013,
i) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,
9. Interpelacje radnych.
10. Zapytania, informacje i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Porządek po zmianach w głosowaniu radni przyjęli jednogłośnie.
Ad. 3.Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie.
Ad.4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2012 r.
przedstawiła pani Podlasek Kierownik GOPS.
- pytań lub uwag nie było,
Ad. 5. Ocenę zasobów Pomocy Społecznej omówiła pani Podlasek Kierownik GOPS, dodała,
że szczegółowo omawiano ocenę podczas posiedzeń komisji – pytań lub uwag nie było.
Ad. 6. Informację dotyczącą działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w roku 2012
przedstawiła pani, Szufladowicz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej.
- pytań lub uwag do sprawozdania nie było.
Informację dotyczącą działalności Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2012 przedstawiła
pani Zasowska Kierownik GOK- pytań lub uwag do sprawozdania nie było.
O godzinie 1057 przybył radny Świąder Grzegorz – liczba radnych wynosi 15.
- radny Moskwa złożył wniosek w sprawie zmiany godzin pracy biblioteki,
- pani Szufladowicz oznajmiła, że od miesiąca maja biblioteka będzie czynna w jedna
sobotę miesiąca.
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radny Pawlik odnośnie przedstawionych sprawozdań podziękował za zaangażowanie
w krzewienie kultury oraz pielęgnację tradycji ludowych objawiających się
działalnością artystyczną kół gospodyń, dodał, że należy utworzyć izbę pamięci w
celu zachowania tradycji i kultury oraz folkloru dla przyszłych pokoleń.
- pan Łumiński K-t Gminny OSP – stwierdził, że na stronach internetowych
zamieszczono materiały ukazujące pracę GOK i ICEO, dodał, że brakuje pełnej
współpracy pomiędzy GOK a OSP, która również kultywuje tradycje. Poruszył
również kwestie użytkowania świetlic gminnych oraz współpracę z kołami gospodyń.
- pani Zasowska dodała, że wspólnie z panią Szufladowicz pomagają kołom w
działalności, przytoczyła fragment sprawozdania dotyczący współpracy z ICEO oraz
OSP odpierając zarzut k-ta o braku współpracy.
Ad. 7. Informacja z działalności w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy.
Radny Worach ogłosił przerwę do godziny 1145.
Ad.8a. Pani Duraj Sekretarz Gminy omówiła przeprowadzoną procedurę zmierzającą do
uzyskania opinii związków zawodowych. Przypomniała proces podejmowania uchwał
intencyjnych. Zapoznała zebranych z otrzymanymi opiniami w sprawie reorganizacji sieci
szkół. Dodała, że Wójt zarządzeniem odrzucił przedstawione opinie oraz złożył projekty
uchwał na dzisiejszą sesję. projekty omawiane były szczegółowo oraz opiniowane podczas
posiedzeń komisji rady.
- radny Worach Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o
przedstawienie stanowisk komisji odnośnie omawianych projektów uchwał.
- radny Franas przewodniczący komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych
przedstawił stanowisko komisji dodając, że nie jest ono jednomyślne, dwóch
członków jest za likwidacją, jeden przeciw a jeden niemający zdania.
- radny Grzegorski przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
przedstawił stanowisko komisji, jeden głos był przeciw a 3 radnych nie wyraziło
zdania, dodał, że w szkołach tych tętni życie, są to dobre szkoły.
- radny Pawlik przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że jest to trudna decyzja
szczególnie dla radnych pochodzących z tych miejscowości, zwrócił uwagę na
niealfabetyczną kolejność głosowania uchwał. Przedstawił sytuację ekonomiczną
prowadząca do obecnych decyzji. Dodał, że radni brali udział w pełnych emocji
spotkaniach z rodzicami i nauczycielami. Szkoły to dzieci, miejsca pracy nauczycieli
kształtujących młode pokolenia, budynki wznoszone były rękoma naszych ojców.
Proponowano utworzenie stowarzyszeń, sytuacja w oświacie jest chora. Odnośnie
stanowiska komisji zacytował wypowiedzi radnych, dodał, że Wójt zapomniał o
spotkaniach wyjaśniających z mieszkańcami, wnioskował o odrzucenie uchwały w
całości.
- radny Moskwa pytał czy wszyscy radni powinni brać udział w głosowaniu, uważa, że
niektórzy radni ze względów osobistych nie powinni brać udziału w głosowaniu.
- pani Duraj Sekretarz Gminy omówiła zasady wyłączania radnych z głosowania.
- radny Bogusz stwierdził, ze należy dokładnie zapoznać się z zasadami wg., których
wyłącza się radnych z głosowania.
- radny Kacprzak Bolesław zapytał czy w przypadku braku reorganizacji szkół jest
możliwe dalsze funkcjonowanie gminy
- Wójt stwierdził, że już w listopadzie sygnalizował sytuację i przedstawił argumenty.
Zapoznał zebranych z kwotami, jakie są dopłacane do szkół, omówił również
działania podejmowane przez samorządy zmierzające do uzdrowienia sytuacji w
oświacie. W przypadku braku reorganizacji gmina nie będzie miała środków nawet na
bieżące funkcjonowanie i zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców.
-
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radny Bogusz, dodał, że szkoły organizują piękne wzruszające koncerty i
przedstawienia, pytał o wysokość oszczędności, dodał, że wcześniej był za
reorganizacją, ale po wielu spotkaniach zmienił zdanie. Szukajmy oszczędności
wszędzie, zaapelował o pozostawienie szkół w obecnym stanie. Podziękował za
celową wypowiedź radnego Pawlika.
- Wójt – stwierdził, że poprzednio radny był za likwidacją szkół, dodał, aby były
oszczędności to tylko w etatach innej możliwości nie ma, Wójt nie ma uwag do
funkcjonowania szkół. Nie ma innej alternatywy, co do szkół społecznych, według
ministerstwa małe szkoły powinny przejmować stowarzyszenia. Jako Wójt
przedstawiłem problemy i uchwały na sesję, rada podejmie decyzję, ale gmina może
mieć do realizacji zadania, na które nie będzie mieć środków.
- pani Beger przedstawiciel ZNP – stwierdziła, że będzie problematyczne podróżowanie
małych dzieci do Poświętnego, być może rodzice poślą dzieci gdzie indziej, dodała, że
reorganizacja to właściwie likwidacja, wzrost bezrobocia w gminie, dodała, że nie
będzie, co przekazać przyszłym pokoleniom. Dodała, że są zmiany w Karcie
Nauczyciela, co spowoduje oszczędności. Szkoła to miejsce spotkań również
mieszkańców.
- pani Grzegorska Dyrektor SP w Brudzewicach stwierdziła, że co się zlikwiduje już nie
wraca, na dzieciach nie wolno oszczędzać, dzieci maja dobre warunki do nauki,
traktowane są indywidualnie. Reorganizacja stwarza wiele problemów dla dzieci, w
Brudzewicach nie ma innego ośrodka kultury. Dodała, że szkoła organizuje wiele
różnych imprez kulturalnych.
- pani Ciechańska Dyrektor SP w Dębie omówiła działalność szkoły, dodając, że jest to
bardzo dobra placówka ciesząca się uznaniem wśród mieszkańców.
- radny Bogusz dodał, że gmina Opoczno celowo nie zamknęła szkoły w Kraśnicy, aby
przejąć dzieci z Dęby. Zaapelował o przemyślane decyzje.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godziny 1305.
Po wznowieniu posiedzenia pani Duraj przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem,
dodała, że nie było zamierzonym ułożenie niealfabetyczne uchwał.
Za przyjęciem uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Dębie oraz
utworzenia szkoły filialnej w Dębie podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole
Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w Poświętnem głosowało 8 radnych, przeciw
było 5, wstrzymał sie 1 – 14 radnych brało udział w głosowaniu.
Ad.8b. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy.
Za przyjęciem uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w
Brudzewicach oraz utworzenia szkoły filialnej w Brudzewicach podporządkowanej
organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych w
Poświętnem było 8 radnych, przeciw 5, wstrzymał się 1 – 14 radnych brało udział w
głosowaniu.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godziny 1330.
Ad.8c. Projekt uchwały przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy, dodała, że wprowadzony
jest po to aby określić stawki, powyżej których firmy wywozowe nie będą mogły zwiększać
swoich stawek. Dotyczy głównie nieruchomości niezamieszkałych, przedsiębiorców,
instytucji i tzw. działek letniskowych.
Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących komisji o przedstawienie ustalonych na
komisjach stawek.
- radny Małachowski przedstawił stawki uzgodnione przez komisję oświaty, kultury,
zdrowia i spraw socjalnych,
- radny Grzegorski przedstawił stawki uzgodnione na komisji budżetowo-gospodarczej i
rolnictwa.
-
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radny Małachowski oznajmił, że radni komisji Oświaty przychylają sie do propozycji
pozostałych komisji i zmienia kwotę za pojemnik 1100 ze 100 zł na 90 zł.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. Za przyjęciem uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych było 14 radnych – 14 radnych brało udział w głosowaniu.
Ad. 8 e. Pani Duraj omówiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, zapoznała zebranych z
zastrzeżeniami organu nadzoru, dodała, że musi być podejmowana nowa, ponieważ
poprzednia uchwałę uchylił organ nadzoru.
- sołtys sołectwa Dęba komentując wypowiedź pani Sekretarz zapytał czy organ
nadzoru cokolwiek wie na temat życia na wsi.
- pani Duraj zapoznała zebranych z postępowaniem kolegium Izby Obrachunkowej,
dodając, że przedstawiciele izby w ogóle nie brali pod uwagę argumentów gminy.
- sołtys sołectwa Dęba dodał, że złożył odpowiednie pismo w sprawie śmieci i
opodatkowania dzieci w biurze pani poseł Ozgi.
- pani Szufladowicz sołtys sołectwa Poświętne zapoznała zebranych z kwestiami
podpisywania umów przez mieszkańców przebywających czasowo na terenie gminy.
- pani Duraj oznajmiła, że gmina nie przejmuje gospodarowania odpadami
komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych - czasowych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości głosowało 14 radnych –
jednogłośnie.
Ad.8d. Pani Duraj Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały, dodała, że na bieżąco
monitoruje ukazywanie się uchwał w Dzienniku Urzędowym jak i orzeczeń nadzoru, aby
ustrzec się jakichkolwiek błędów, jednakże organy nadzoru różnie oceniają podejmowane
uchwały.
- radni uwag nie wnieśli
Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty głosowało 13
radnych przy 1 wstrzymującym – 14 radnych brało udział w głosowaniu.
Ad.8 f. Przed podjęciem uchwał podjęto dyskusję. W dyskusji głos zabierali również
przedstawiciele mieszkańców letniskowych z Ponikły, którzy apelowali o podjęcie tych
uchwał.
- radny Moskwa stwierdził, że w Gapininie mieszkańcy prosili Wójta o wykupienie
działek od PKP i umożliwienie im dojazdu do posesji co nie spotkało się z aprobatą,
wobec czego jest przeciwny kupowaniu gruntu w celu umożliwienia dostępu do rzeki.
- pan Łumiński K-t OSP zaapelował o wykup gruntu i umożliwienie wykonania punktu
czerpania wody, dodał, że jest to teren specyficzny trudny w prowadzeniu akcji
gaśniczych, a nawet komenda powiatowa zaleciła szczególna ostrożność podczas akcji
na tym terenie przeprowadzanych przez OSP.
- pani Badura sołtys Ponikły dodała, że z tego dojścia korzystają również mieszkańcy
gminy, nie tylko letniskowcy, zaapelowała o podjęcie uchwał.
- radny Kacprzak stwierdził, że są to rozważne argumenty, jednakże przed chwilą w
celu oszczędności zostały zlikwidowane dwie szkoły, zwrócił się z apelem o wsparcie
finansowe działkowiczy w wykupie gruntu, dodał, że w obecnej sytuacji jest
przeciwny aby finansować zakup z budżetu gminy.
- radny Świąder Grzegorz przytoczył przykład mieszkańców Brudzewic Koloni gdzie
kilku mieszkańców na własny koszt zakupiło grunt w celu wykonania drogi
dojazdowej do ich posesji, dodał, że mieszkańcy powinni wesprzeć finansowo zakup.
Następnie wniósł o zdjęcie z porządku obrad przedmiotowych uchwał.
-
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Wójt dodał, że środki na wykup zostały zabezpieczone w budżecie, dodał, że
właściciel działki nie jest zainteresowany żadnymi rozmowami, w przypadku braku
zgody na ustalone propozycje działka zostanie zagrodzona.
- radny Franas stwierdził, że kwota wykupu jest dużym kosztem dla gminy, a być może
wojewoda zmusi radę do podjęcia stosownej uchwały.
- radny Świąder Grzegorz ponowił wniosek formalny o zdjęcie z porządku
przedmiotowych uchwał.
- radny Ajdamiak poparł wniosek o wykup gruntu.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę. Po wznowieniu posiedzenia o godzinie
1505 pani Duraj Sekretarz Gminy omówiła zasady zmiany porządku posiedzenia rady.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnego Świądra Grzegorza. Za
przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych – wniosek upadł.
- pani Sobczyk pracownik urzędu przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży
nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Ponikła głosowało 4 radnych, przeciw
było 6, wstrzymało się 4.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Poświętne służebnością gruntową nie była głosowana ze względu na niepodjęcie
powiązanej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży
nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Ponikła.
Ad.8 h. Projekt uchwały omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy – pytań i uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok głosowało 14
radnych – jednogłośnie.
Ad.8 i. Projekt uchwały przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy –pytań i uwag nie była.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
głosowało 14 radnych – jednogłośnie.
Ad.9. Radny Moskwa złożył interpelację, która została odczytana podczas posiedzenia.
Ad. 10. Ksiądz Cedrowski Proboszcz parafii zwrócił się z pytaniem o losy tablicy jaka wisiała
na Gminnym Ośrodku Kultury, dodał, że była poświęcona.
O godzinie 1525 posiedzenie opuścił radny Bogusz.
- Wójt oznajmił, że podczas remontu budynku tablica została zdjęta, zostanie
odszukana.
- radny Franas – stwierdził, że nikt z rady tego nie zrobił, dom kultury podlega pod
Wójta, pracownicy remontujący budynek pewnie zdjęli tablicę, są dokumenty
związane z nazwą ośrodka.
- pan Łumiński K-t Gminny OSP podziękował za umożliwienie instalacji
nowoczesnego systemu alarmowego, dodał, że system sie bardzo dobrze sprawdza.
Zaprosił wszystkich na uroczystości strażackie, które odbędą sie 3 maja, dodał, że na
terenie gminy będzie gościć delegacja strażaków ze Słowacji.
- Przewodniczący Rady podziękował w imieniu rady za zaproszenia, przypomniał
zebranym, że ksiądz Drewniak nasz długoletni pasterz obchodzi jubileusz 60-lecia
kapłaństwa.
- radny Kacprzak podziękował za mądre decyzje radnych, dodał, że należy
zmobilizować mieszkańców terenów letniskowych do poprawienia przejezdności dróg
- radny Pawlik poparł wypowiedź radnego Kacprzaka dodając, że należy dążyć
wszelkimi sposobami do poprawy bezpieczeństwa tych terenów aby w przyszłości nie
być posądzonym o zaniechanie i bezczynność.
- Wójt stwierdził, że w tych terenach nie ma dróg gminnych, sam Wójt sprawy nie
załatwi.
-
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pani Kośka-przedstwiciel nauczycieli zapytała o sposób przeprowadzania głosowań
przez radnych.
- pani Duraj Sekretarz Gminy omówiła sposoby głosowania, dodając, że ustawodawca
nie określił jak wysoko ma być podnoszona ręka podczas głosowania.
- radny Małachowski jako sekretarz posiedzenia objaśnił w jaki sposób przeprowadzono
głosowanie i obliczono wyniki.
- pani Lasota pracownik urzędu poprosiła sołtysów o kontakt w sprawie planowanych
robót z funduszu sołeckiego.
Przewodniczący Rady Gminy radny Worach o godzinie 1545 zamknął posiedzenie XXV Sesji
Rady Gminy Poświętne.
-

Przewodniczący Rady Gminy
Protokołował
Bolesław Kośka

Mieczysław Worach
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