Protokół z XXV
Sesji Rady Gminy Poświętne zwołanej w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym na dzień 23 września 2016 r. Sesja odbyła się w
godzinach 807 - 840 w sali konferencyjnej urzędu gminy.
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Skrzypek, który powitał zebranych radnych, Wójta
Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy oraz panią radcę prawnego. Na podstawie listy
obecności stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał ( 13
radnych obecnych w chwili otwarcia posiedzenia ).
Przedstawił radnym powody zwołania nadzwyczajnej sesji zawarte we wniosku jaki
wpłynął do biura rady.
Ad.2. Przedstawił poniższy porządek posiedzenia.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
4. Podjecie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
5. Zakończenie posiedzenia.
- za przyjęciem porządku głosowało 13 radnych 1 wstrzymał się od głosu.
Ad.3. Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy,
dodała, że uchwała zabezpiecza się środki aby można było uruchomić projekt dotyczący
fotowoltaiki.
- radna Żak pytała o wielkość przychodów i gdzie one zostały zapisane,
- pani Kośka Skarbnik Gminy wyjaśniła zasady zapisywania w uchwałach
przychodów budżetowych,
- radny Worach stwierdził, że jest to sesja nadzwyczajna, powinna dotyczyć tylko
fotowoltaiki i tylko nad tym tematem, tematem Nadzwyczajnej Sesji Rady powinno
być jedno zagadnienie a teraz jest tyle wprowadzonych zmian, że na szybko nie
jestem w stanie tego ogarnąć, dokumenty otrzymałem przed chwilą, to nie zwalnia
od tego aby takie dokumenty docierały do nas łącznie z zawiadomieniem, dwa dni
temu była komisja i nic na niej nic mówiono, a sesje mamy za tydzień. Czy oprócz
fotowoltaiki muszą być wprowadzone wszystkie zmiany dzisiaj, uważam, że jest to
nie fer wobec rady, wniosek jest uzasadniony ale pod nim wprowadza się tyle zmian
a my nie mieliśmy możliwości zapoznania się z tymi zmianami,
- pani Koska Skarbnik Gminy oznajmiła, że zmiany wprowadza się na bieżąco w
systemie bestia, nie da się wszystkich zmian wprowadzić w jeden dzień, odpowiem
na każde pytanie a zmiany dotyczą jedynie realizowanych zadań,
- pan Franas Wójt Gminy stwierdził, że ta sesja jest zaskoczeniem, obligują nas
terminy, w poniedziałek otrzymaliśmy informację, że do piątku musimy podjąć
decyzję, program opiewa na ponad milion zł dotacji, jest dużo zmian ale są to
drobne, odnośnie drogi w Mysiakowcu to nasz wniosek jest na miejscu dwieście
którymś, ale środki otrzyma niewiele gmin, musimy szukać innych rozwiązań,
złożyliśmy na program schetynówek, kwestia kwalifikacji wniosków, sesja mnie
również zaskoczyła, drobne zmiany można było zrobić zarządzeniem, ale
planowaliśmy wszystko na piątek, dziś pan Marcin czeka na decyzje i jedzie do
Łodzi, nie widzę problemu, nie uczestniczyłem w posiedzeniu komisji ale nie widzę
abyśmy mieli sobie cos do zarzucenia, to nie zwołalibyśmy tej sesji

radny Worach stwierdził, że nie jest jego zamiarem podważanie zmian, jako
przewodniczący nigdy w ten sposób radnych nie traktował, żeby byli zaskakiwani za
pięć dwunasta, uważam, że zmiany powinny przyjść z dokumentami, uważam, że
jako radny powinien mieć możliwość zapoznania się ze zmianami spokojnie, gdyby
ktoś chciał podważać moją wypowiedź to można przytoczyć zapisy dotyczące
zwoływania sesji, nie chciałbym aby radni byli traktowani w ten sposób,
- pani Koska Skarbnik Gminy stwierdziła, że dane dotyczące fotowoltaiki były
zmieniane jeszcze wczoraj, zadanie będzie trwała trzy lata, nie da się wszystkiego
zrobić w 5 minut, w dokumentacji wszystko się pozmieniało, omówiła zasady
sporządzania wpf, a dopiero wczoraj miałam gotową uchwałę do przekazania.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 głosowało 11
radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
Ad.4. Projekt uchwały omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej głosowało 11
radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
- pani Kośka Skarbnik Gminy zwróciła się do radnych z prośbą o wyrozumiałość,
ponieważ również przed najbliższą sesją nie będzie w stanie doręczyć uchwały,
ponieważ trwa tworzenie nowych jednostek ich planów finansowych,
- pan Franas Wójt Gminy stwierdził, że był radnym i wie jak pracuje rada, takie
sytuacje są sporadyczne,
- radny Serafin stwierdził, że skarbnik nie pracuje roku, należy jej zaufać a z radnych
nikt nie jest księgowym.
Ad.5. O godzinie 840 radny Skrzypek Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie XXV
Sesji Rady Gminy Poświętne.
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