Protokół z XXVI
Sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 27 czerwca 2013 roku w godzinach 11151500 w Sali konferencyjnej urzędu gminy
Ad.1.Posiedzenie otworzył i przewodniczył radny Worach Przewodniczący Rady Gminy,
powitał zebranych radnych, Wójta, kierowników jednostek, sołtysów. Na podstawie listy
obecności stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał – 14 radnych
w chwili otwarcia posiedzenia. Na sekretarza wybrano radnego Bogusza – wyraził zgodę.
Ad.2 Przewodnicząc Rady przedstawił porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2012r.:
a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury,
b) wystąpienie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej,
c) dyskusja nad sprawozdaniami.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i sprawozdania
finansowego :
a. Wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za
2012 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2012rok,
b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji
budżetu za 2012 rok,
c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,
d. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
e. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej,
f. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnego
Ośrodka Kultury w Poświętnem,
b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnej
Biblioteki Publicznej w Poświętnem,
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Poświętne za 2012 rok,
d) w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Poświętne,
e) zmieniająca uchwałę Nr XXII/127/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne,
f) zmieniająca uchwałę Nr XI/51/07 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie wymiaru i zasad udzielania zniżek godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom,
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którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę
Poświętne,
g) w sprawie ustalenia regulaminu i zasad korzystania ze świetlic wiejskich w gminie
Poświętne,
h) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu wykonania budżetu gminy
za 2012 rok,
i)w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,
k) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania, informacje i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Wójt złożył wniosek o włączenie do porządku uchwał dotyczących zakupu gruntu w
miejscowości Ponikła oraz ustanowienia służebności, dodał, że są to uchwały dotyczące
udostępnienia możliwości dojścia do Pilicy dla mieszkańców Ponikły.
Za przyjęciem wniosku było 14 radnych – jednogłośnie.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2012r.:
a) wystąpienie Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury,
b) wystąpienie Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej,
c) dyskusja nad sprawozdaniami.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i sprawozdania
finansowego :
a. Wystąpienie Wójta w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za
2012 rok, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2012rok,
b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji
budżetu za 2012 rok,
c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu
za 2012 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,
d. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
e. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej,
f. Dyskusja.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnego
Ośrodka Kultury w Poświętnem,
b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnej
Biblioteki Publicznej w Poświętnem,
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Poświętne za 2012 rok,
d) w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Poświętne,
e) zmieniająca uchwałę Nr XXII/127/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
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ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne,
f) zmieniająca uchwałę Nr XI/51/07 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie wymiaru i zasad udzielania zniżek godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę
Poświętne,
g) w sprawie ustalenia regulaminu i zasad korzystania ze świetlic wiejskich w gminie
Poświętne,
h) w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu wykonania budżetu gminy
za 2012 rok,
i)w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,
k) w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa,
l) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży nieruchomości
położonych w obrębie miejscowości Ponikła
ł) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Poświętne służebnością gruntową
8. Interpelacje radnych.
9. Zapytania, informacje i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.
Porządek po wprowadzeniu zmian został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie.
Ad.4. Informację przedstawił Wójt Gminy.
- radny Moskwa pytał o Zarządzenie Wójta dotyczące zmian w budżecie.
- pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany dotyczyły środków przyznanych przez Urząd
Wojewódzki.
Ad.5. Pani Zasowska Kierownik GOK przedstawiła sprawozdanie finansowe GOK za rok
2012
- pytań i uwag nie było
Pani Szufladowicz Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej przedstawiła sprawozdanie
finansowe biblioteki za rok 2012
- pytań i uwag nie było.
Ad.6 a. Pani Kośka Skarbnik Gminy w imieniu Wójta przedstawiła informację dotyczącą
wykonania budżetu gminy za rok 2012 wraz z informacja o stanie mienia i sprawozdaniem
finansowym.
- radny Franas pytał o różnice w kwotach zadłużenia w planie i wykonaniu.
- pani Skarbnik wyjaśniła przyczyny różnic oraz podała kwoty przeznaczone na obsługę
długu.
- radny Franas pytał o wykonanie nadwyżki, dodał, że jego dane pochodzą ze stron
internetowych Ministerstwa Finansów.
- pani Skarbnik wyjaśniła, że kwoty ze strony Ministerstwa są pierwotnymi danymi,
które w ciągu roku wielokrotnie ulegają zmianom.
- radny Franas stwierdził, że pomimo przedstawienia szczegółowych danych nie
usłyszał odpowiedzi na jego pytania
- pani Skarbnik objaśniła zasady bilansowania budżetu
W podjętej dyskusji omawiano kwestie dotyczące realizacji budżetu gminy, zapisów
prowadzonych przez Ministerstwo Finansów, zasadami przekazywania danych do MF i RIO.
W dalszej wypowiedzi pani Skarbnik zapoznała zebranych z opinią RIO dotyczącą
wykonania budżetu.
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radny Pawlik Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię komisji o
wykonaniu budżetu gminy oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy wyrażony uchwałą komisji wraz z uzasadnieniem. Omówił proces realizacji
budżetu, przeprowadzone kontrole, dodał, że generalnie budżet ocenia się na koniec ze
względu na ciągłe zmiany w ciągu roku, omówił realizację inwestycji i proces
decyzyjny.
- pani Skarbnik przedstawiła opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium.
Radni nie podjęli dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami.
O godzinie 1240 przybył radny Świąder Grzegorz – liczba radnych wzrosła do 15.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę do godziny 1245.
Ad.7.a. Projekt uchwały przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2012 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem głosowało 15 radnych.
Ad. 7.b. Projekt uchwały przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem głosowało 15 radnych.
Ad.7.c. Projekt uchwały przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Poświętne za 2012 rok głosowało0 14 radnych, 1 radny wstrzymał
się od głosu.
Ad.7.d.Projekt uchwały przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy, dodała, że uchwała ta i
następne to konsekwencja przeprowadzanej reorganizacji sieci szkół. Uchwałę w sprawie
ustalenia planu sieci szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Poświętne przyjęto 12 głosami przy 3 wstrzymujących się.
Ad.7. e. Projekt uchwały przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy, dodała, że treść uchwał
została uzgodniona ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Komisją Oświaty.
O godzinie 1255 posiedzenie opuścił radny Kacprzak Marian – liczba radnych wynosi 14.
Uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXII/127/09 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 lutego 2009
roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Poświętne
przyjęto 13 głosami przy 1 wstrzymującym się.
Ad. 7.f. Projekt uchwały przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy dodała, że dotyczy ona tak
jak poprzednie zmian organizacyjnych w szkołach. Uchwałę zmieniającą uchwałę Nr
XI/51/07 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wymiaru i zasad
udzielania zniżek godzin zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne przyjęto 13 głosami przy 1
wstrzymującym się.
Ad.7. g. Projekt przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy, dodała, że stawki zostaną
wprowadzone zarządzeniem Wójta, wysokość była konsultowana z radnymi na posiedzeniu
wspólnym komisji.
- Wójt dodał, że stwarza się możliwość odzyskania VAT-u od świetlic, ale musi być
wcześniej podjęta taka uchwała i określony regulamin. Zapoznał z proponowanymi
stawkami. Dla Dęby, Brudzewic i Studzianny za przyjęcia okolicznościowe kwota 200
zł, konselacje 100 zł, szkolenia itp. stawka w wysokości 50 zł z 1 godzinę. Dla
-
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Gapinina oprócz szkoleń stawki w wysokości 50% stawek z Brudzewic, Studzianny i
Dęby.
Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu i zasad korzystania ze świetlic wiejskich w gminie
Poświętne została przyjęta 13 głosami za, przy 1 wstrzymującym.
Ad.7.h. Projekt przedstawiła pani Duraj Sekretarz Gminy. Uchwała w sprawie absolutorium
dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok została przyjęta
12 głosami za przy 2 wstrzymujących się. Wójtowi udzielono absolutorium oraz złożono
gratulacje.
- Wójt podziękował za udzielenie absolutorium, dodał, że realizacja budżetu to dzieło
wspólne, omówił realizację gminnych inwestycji oraz zasadność poniesionych
wydatków budżetowych.
Ad. 7.i. Projekt uchwały przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy.
- Wójt zapoznał zebranych z wynikami przetargu na odbiór śmieci, dodał, że gmina
musi dołożyć 18500 do wywozu odpadów przy założeniu pełnej ściągalności opłat za
śmieci. Jeżeli nie zostaną zmienione stawki to w przyszłym roku może braknąć około
40 tys.
- radny Wielgus pytał o wymianę drzwi w GOK-u,
- Wójt oznajmił, że grupa interwencyjna wykona planowany remont w GOK-u siłami
własnymi ograniczając koszty,
- radny Kwaśniak kwestionował wysokość środków przeznaczonych na usuwanie
skutków zatopień,
- pani Kośka Skarbnik Gminy objaśniła zasady ustalania rezerwy budżetowej
przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.
- Wójt oznajmił, że po analizie kosztów napraw zostanie złożony wniosek do wojewody
o dotację
- radny Moskwa pytał, dla kogo są przeznaczone środki wymienione w zmianach do
budżetu, pytał również o zakres obowiązków pracownika, którego dotyczy zmiana
- pani Duraj Sekretarz Gminy oznajmiła, że osoba ta jest na stanowisku pomocy
administracyjnej, osoba ta planowana była na stanowisko ds odpadów, do tej pory
przygotowywał się w budownictwie. Dokonała oceny dotychczasowej pracy uznając,
że był to trafny wybór. Dodała, że w skład wynagrodzeń wchodzi wiele składników
obciążających dany dział stąd jest to duża kwota.
- radny Moskwa pytał o ponownie tworzenie etatu pomocy administracyjnej.
- pani Duraj Sekretarz Gminy oznajmiła, że osoba ta była planowana na stanowisko ds
odpadów.
- Wójt zapoznał zebranych z zasadami przyjmowania pracowników interwencyjnych do
prac w urzędzie.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 głosowało 14
radnych – jednogłośnie.
Ad.7.k. Projekt uchwały przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy, dodała, że uchwała ta jest
konsekwencją zmian w budżecie.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały wieloletnia prognoza finansowa
głosowało 11 radnych przy 3 wstrzymujących się od głosu.
Ad.7.l. Projekt uchwały przedstawił Wójt, dodał, że temat był kilkukrotnie omawiany na
komisjach i sesji, dodał, że poniesiono już koszty, cena gruntu to 15 zł za metr.
- pani Badura sołtys Ponikły dodała, że działkowcy zgromadzili ponad 1500 zł w celu
wspólnego z gminą zakupu tego gruntu, pieniądze zostaną wpłacone na konto gminy.
Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie umowy sprzedaży
nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Ponikła głosowało 13 radnych przy 1
wstrzymującym.
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Ad. 7.m. Projekt uchwały przedstawił Wójt, dodał, że jest to konsekwencja podjętej uchwały
wcześniej.
Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Poświętne służebnością gruntową głosowało 13 radnych przy 1
wstrzymującym sie od głosu.
Ad.8. Radny Moskwa zwrócił uwagę na błędy, jakie pojawiły się w odpowiedzi na jego
interpelację.
- pani Duraj Sekretarz Gminy przeprosiła za powstałą sytuację dodając, że takie błędy
powstają często przy pracy na komputerze.
Ad.9. Przewodniczący Rady zwrócił sie do sołtysów o zgłaszanie szkód w infrastrukturze
spowodowanych ostatnimi ulewami.
- radny Franas pytał o ilość podtopionych gospodarstw, jaką otrzymały pomoc, kiedy
Wójt wystąpi z wnioskiem do wojewody oraz o wielkość strat.
- Wójt stwierdził, że odnośnie gruntów rolnych złożono juz wcześniej informacje do
wojewody. Dotację wojewoda przyznaje, jeżeli szkody wynoszą ponad 50 tys. zł.
Największe szkody powstały na drodze do Zalesia. Zapoznał zebranych ze szkodami
w poszczególnych miejscowościach, jakie spowodowała ulewa. Przedstawił zakres
wykonanych prac remontowych, dodał, że zakupione kruszywo jest już praktycznie
rozwiezione, na dziś jest to ponad 2 tys. ton.
- pan Wiktorowicz –mieszkaniec Poświętnego zapytał o plany odnośnie udrożnienia
strumyka płynącego ze Studzianny, dodał, że obecnie strumyk leży w gruntach
prywatnych i nikt go nie czyści. Poruszył również kwestie drogi asfaltowej do
Małoszyc jego zdaniem leżącej na jego działce.
- Wójt stwierdził, że na terenie gminy są tylko dwie rzeczki państwowe, wszystkie
pozostałe cieki poprzypisywano do gruntów prywatnych.
W podjętej dyskusji pan Wiktorowicz przedstawił mapę z XIX wieku,. na której zaznaczono
wszystkie cieki wodne. Omawiano problem braku drożności rowów przydrożnych i cieków
wodnych. W dyskusji pani sołtys Poświętnego poruszyła kwestie rowów przy drodze
krajowej.
- Wójt oznajmił, że taką ilość wody żadne rowy nie były w stanie odprowadzić,
wszystkim przepustom należałoby powiększyć średnicę.
- radny Bogusz zwrócił uwagę na brak rowów przy drodze powiatowej w Dębie, co
skutkuje tym, że woda płynie swobodnie przez posesje.
- radny Kwaśniak stwierdził, że podtopienia dotknęły wszystkich mieszkańców, zwrócił
uwagę na zalegającą wodę w Studziannie przy drodze krajowej, jest tu również
problem z rowami.
- Wójt oznajmił, że w Studziannie planowano inny przebieg odwodnienia ale nikt z
mieszkańców na te plany się nie zgodził. Na ulicy Głównej będą oczyszczone rowy.
- radny Małachowski zwrócił uwagę na zastawkę wykonaną na cieku wodnym z Porąb,
zastawka ta ostatnio spowodowała zalanie posesji pani Weight.
- pan Bajerowski sołtys Dęby odnośnie śmieci stwierdził, że jest to wielki bubel, zapytał
o kosze pozostawione przez poprzednia firmę, dodał, że wcześniej było pismo
nakazujące czyszczenie rowów na wysokości posesji każdego mieszkańca, dlaczego
obecnie nie można nakazać takich czynności i egzekwować prawa. Poruszył kwestie
związane z transportem drewna drogami gminnymi, stwierdzając, że lasy zamknęły
swoje drogi a niszczą gminne. Zapytał Przewodniczącego Rady o powody
odmówienia mu przysługującego prawa na podstawie § 2 Statutu.
- Wójt zapoznał zebranych z przeszkodami, jakie piętrzyły się podczas próby
czyszczenia rowów w Brudzewicach. Zaapelował o zaangażowanie w czyszczenie
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rowów, aby nie dopuszczać do podtopień i wspólnie ustalić gdzie odprowadzać
nadmiar wody.
radny Małachowski stwierdził, że gmina posiada regulamin utrzymania czystości i
porządku, na podstawie tego przepisu można zobowiązać mieszkańców do
czyszczenia rowów.
radny Bogusz wyjaśnił powody montowania szlabanów na drogach leśnych.
radny Pawlik odniósł sie do skutków podtopień i stwierdził, że natura obnażyła
wszystkie niedociągnięcia w infrastrukturze, należy wyciągnąć z tej sytuacji wnioski
na przyszłość, zaapelował o przewidywanie różnych sytuacji podczas planowania
przyszłych inwestycji. Obecnie należy zwrócić uwagę na newralgiczne punkty,
ponieważ w przyszłości może sie wszystko powtórzyć.
pani Tomczyk sołtys Buczek – stwierdziła, że przepust w Buczku ma za małą
średnicę, co powoduje podtapianie kilku gospodarstw, zapytała o termin dostarczenia
koszy na śmieci do mieszkańców.
Wójt oznajmił, że do końca czerwca planowane jest rozmieszczenie pojemników,
Dodał, że będzie jeden pojemnik oraz worki na odpady segregowane.
pan Sobczyk sołtys Studzianna pytał o rozwiązania dotyczące odbioru odpadów od
przedsiębiorców i działkowiczy.
Wójt oznajmił, że przedsiębiorcy oraz działkowicze powinni podpisywać umowy
indywidualnie, poinformowano firmy i działkowców o sytuacji, wskazano firmy, które
ewentualnie mogą odbierać od nich odpady.
pani Grzegorska Dyrektor SP w Brudzewicach podziękowała za dofinansowanie
wyjazdu dzieci do Warszawy. Dodała, że dzieci zakwalifikowały sie do
ogólnopolskiego konkursu Łowca Polskiego. Szkoła zajęła 40 miejsce wśród 126
szkół biorących udział i otrzymała wyróżnienie.
Wójt poprosił sołtysów o wskazanie miejsc lokalizacji przystanków autobusowych dla
autobusu szkolnego.
radny Moskwa pytał o kryteria lokalizacji przystanków.
Wójt oznajmił, że przystanki powinny być w bezpiecznych miejscach i nie powinny
być przy samej drodze.
radny Moskwa poruszył koszty utrzymania obiektu sportowego, zawnioskował o
przeznaczenie środków na boisko w Gapininie, aby umożliwić młodzieży
użytkowanie boiska.
Wójt stwierdził, że jest kilka boisk, chcąc je finansować trzeba to ująć w budżecie.
radny Pawlik zwrócił się do pani Ciechańskiej dyrektor SP w Dębie z pytaniem czy
zna pismo rady rodziców i odpowiedź komisji.
pani Ciechańska stwierdziła, że pismo przekazała wiceprzewodniczącej rady, sama go
nie czytała.
radny Pawlik poruszył kwestie związane z wypowiedziami proboszcza parafii w
Kraśnicy dotyczące likwidacji szkoły w Dębie, zaangażowania radnych oraz postawy
Wójta. Dodał, że na pytanie skąd ksiądz posiada takie informacje odpowiedział, że od
pani dyrektor.
pani Ciechańska dyrektor SP w Dębie omówiła podejmowane działania oraz odniosła
sie do zarzutów, stwierdzając, że nie była inicjatorem, poprosiła o pełne wyjaśnienie
sprawy.
pan Łaski sołtys Brudzewice Kolonia zapytał o powody braku odbierania telefonów
od niego przez Wójta i Przewodniczącego.
Wójt oznajmił, że zawsze odbiera połączenia od wszystkich, chyba, że nie działa
nadajnik.
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Przewodniczący Rady Gminy radny Worach o godzinie 1500 zamknął posiedzenie XXVI Sesji
Rady Gminy Poświętne.
Przewodniczący Rady Gminy
Protokołował

Mieczysław Worach

Bolesław Kośka
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