Protokół
z XXVI Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 28 września 2016 roku w
godzinach 1405-1640 w sali konferencyjnej urzędu gminy
Posiedzenie otworzył i powadził radny Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy, który
powitał zebranych radnych (13 radnych obecnych w chwili otwarcia posiedzenia),
kierownictwo urzędu, sołtysów, kierowników jednostek oraz zaproszonych gości. Na
podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Ad.2. Przedstawił poniższy porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII, XXIII i XXIV sesji.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku
6. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017
7. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
8. Podjecie uchwał
a) w sprawie w sprawie odstąpienia od zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w
Poświętnem i Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem
b) w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne
c) w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Brudzewicach
d) 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
e) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
9. Interpelacje, zapytania wolne wnioski
10. Zakończenie posiedzenia.
Radni uwag nie wnieśli. Porządek przyjęto jednogłośnie.
Ad.3. Radny Skrzypek Przewodniczący Rady oznajmił, że przyjęcie protokołów z
poprzednich sesji będzie odbywało się kolejno.
Za przyjęciem protokołu z XXII Sesji głosowano jednogłośnie
Za przyjęciem protokołu z XXIII Sesji głosowano jednogłośnie
Za przyjęciem protokołu z XXIV Sesji głosowano jednogłośnie.
Ad.4. Radny Skrzypek Przewodniczący Rady przedstawił p. Pawła Barana Kierownika
ogniwa prewencji Komendy Powiatowej Policji z filią w Drzewicy.
- p. Baran przedstawiając się zwrócił się z prośbą o ewentualne pytania, na które
chętnie udzieli odpowiedzi.
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Pan Michał Franas Wójt Gminy przedstawił informację z działalności pomiędzy
sesjami - w załączeniu do protokołu.
- radni uwag nie wnieśli.
Ad.5 Informacje przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy, dodała, że otrzymano
pozytywna opinię Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za I półrocze, następnie
zapoznała zebranych z treścią.
- radny Serafin stwierdził, że jest to informacja za poprzednie półrocze, obecnie wiele
się już zmieniło i trudno się odnosić, poruszył kwestie dokształcania nauczycieli
- pani Kośka Skarbnik Gminy oznajmiła, że kwoty na dokształcanie nauczycieli muszą
być obligatoryjnie wpisane do budżetu, choć nie muszą być wykorzystane,
- pani Grzybek Z-ca Wójta oznajmiła, że nauczyciele do końca października zgłaszają
chęć dokształcania, które jest częściowo dofinansowywane.
Ad.6. Informacje przedstawił pan Fidelus Dyrektor ZSS w Poświętnem.
- radni uwag nie wnieśli
- p. Grzegorska po Dyrektora SP w Brudzewicach przedstawiła informacje o
przygotowaniu placówki do nowego roku szkolnego, dodała, że od 1 września
decyzja rady gminy placówka uzyskała samodzielność.
- radny Serafin oceniając przedstawione informacje poruszył kwestie remontów,
dodał, że komisja oświatowa kontrolowała szkoły i powinny być przedstawione
wnioski i wyniki kontroli. Wnioskował aby kierownik filii szkoły w Dębie był
zapraszany na sesje.
- radny Skrzypek oznajmił, że od następnej sesji kierownik będzie zapraszany,
przewodniczący komisji oświaty przebywa obecnie za granicą.
Ad.7 Informację przedstawił pani Sobczyk - - Kierownik Referatu Zamówień Publicznych,
Inwestycji, Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
- uwag nie wniesiono.
Przewodniczący Rady ogłosił dziesięciominutową przerwę w posiedzeniu
O godzinie 1555 wznowiono posiedzenie.
Ad.8a. Projekt uchwały omówiła pani Grzybek Zastępca Wójta.
- uwag nie było Za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie odstąpienia od zamiaru
połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem i Gminnej Biblioteki Publicznej w
Poświętnem głosowano jednogłośnie.
Ad.8.b. Projekt uchwały omówiła pani Grzybek Zastępca Wójta.
- uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia
granic ich obwodów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne głosowano
jednogłośnie.
Ad.8.c. Projekt uchwały omówiła pani Grzybek Zastępca Wójta.
- uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w
Brudzewicach głosowano jednogłośnie.
-
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Ad.8.d. Projekt uchwały omówiła pani Grzybek Zastępca Wójta.
- radny Serafin pytał o wielkość dotychczasowych zniżek,
- pani Grzybek Zastępca Wójta przedstawiła dotychczasowe zniżki,
- radny Serafin pytał o konsultacje zniżek z dyrektorami, wyraził obawy czy przy
takiej liczbie zniżkowych godzin będą mogli właściwie zarządzać placówkami, pytał
czy dyrektorzy nie maja uwag,
- pan Fidelus Dyrektor ZSS oznajmił, że dyrektor wykonuje postanowienia organu
prowadzącego,
- radny Serafin zauważył, że zniżki nie są proporcjonalne, dodał, że będąc dyrektorem
korzystał z większych, zwrócił uwagę na nowe rozwiązania proponowane prze MEN,
- pani Grzybek Zastępca Wójta oznajmiła, że uchwała jest odpowiedzią na wniosek
komisji oświaty, jest to dostosowanie do aktualnej sytuacji i jakby powrót do
poprzednich ustaleń
- radny Worach wyraził obawę czy te zniżki pozwolą na odpowiednie zarządzanie
jednostkami,
Za przyjęciem uchwały zmieniającej 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 głosowało 9 radnych, wstrzymało się 4.
Ad.8.e. Projekt uchwały przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy,
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 głosowano
jednogłośnie.
Ad.9. Radna Mnich w imieniu komisji oświaty przedstawiła wnioski z wizji jakiej dokonała
komisja w placówkach oświatowych, dodała, ze komisja w najbliższym czasie dokona
oceny również szkoły w Dębie.
- pan Franas Wójt Gminy zapoznał zebranych dofinansowaniami jakie gmina
otrzymała w ostatnim czasie, dodał, że usuwanie azbestu będzie dofinansowane
jedynie w 50%. Zaprosił na święto pieczonego ziemniaka do szkoły w
Brudzewicach.
- radny Worach zwrócił się z pytaniem o postęp prac związanych z budowa drogi na
Błotach Brudzewskich,
- pan Franas Wójt Gminy omówił zakres prac zrealizowanych, dodał, że jest już
kosztorys i w najbliższym czasie rozpoczną się prace ziemne wykonywane własnymi
pracownikami, dodał, że do niektórych fachowych prac muszą być wyłonieni
zewnętrzni wykonawcy,
- radny Worach pytał o wysokość kosztorysu i zakres czynności obejmuje,
- pan Franas Wójt Gminy oznajmił, że kosztorys opiewa na 35 tys. zł,
- radny Worach pytał o zakres prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- pan Franas Wójt Gminy omówił zakres planowanych prac przeznaczonych do
wykonania przez firmy zewnętrzne, dodał, że firmy zewnętrzne będą wykonywać
czynności do których nie mają uprawnień pracownicy gminy.
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W podjętej dyskusji omawiano kwestie przebudowy drogi gminnej na Błotach
Brudzewskich, omawiano zakres prac jak również koszty. Wójt Gminy stwierdził, że na
pewno realizowane zadanie będzie oszczędnie. Radny Worach oznajmił, że chodziło
głównie o przejezdność tej drogi, pytał o koszty kosztorysu i projektu poniesione w 2015
roku, stwierdził, że Wójt mnoży koszty. Pani Skarbnik przedstawiła koszty projektu w
wysokości 7 tys. zł poniesione w roku 2015. W dalszej dyskusji omawiano przebieg prac,
poniesione oraz planowane koszty realizacji inwestycji, omawiano również zakres prawny
realizowanej inwestycji. Pan Franas Wójt Gminy oznajmił, że wszystkie prace wykonywane
są zgodnie z projektem oraz przepisami, nie będzie zwiększenia kosztów, pańskie
wypowiedzi są dla medialne a nasze działania wybiegają w przyszłość, w dyskusji radny
Worach stwierdził, że Wójt traktuje go jakby nie był radnym, przypomniał, że radny ma
prawo pytać i oczekiwać na nie odpowiedzi, zwrócił uwagę na sposób prowadzenia
dyskusji.
Po zakończeniu dyskusji oraz wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady sesji
radny Skrzypek Przewodniczący Rady o godzinie 1640 zamknął posiedzenie XXVI Sesji
Rady Gminy Poświętne
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Przemysław Skrzypek
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