Protokół
z XXVII Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 28 października 2016
roku w godzinach 1302- 1427 w sali konferencyjnej urzędu gminy
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy, który
powitał zebranych radnych, kierownictwo gminy, sołtysów i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych
uchwał ( 13 radnych obecnych w chwili otwarcia posiedzenia). Na sekretarza posiedzenia
wybrano radnego Wiecheckiego - wyraził zgodę.
Przedstawił poniższy porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXV i XXVI sesji.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stanie przestępczości na
terenie gminy.
7.
Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy złożonych oświadczeń
majątkowych radnych.
8. Informacja Wójta Gminy z analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników
urzędu.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2015/2016 wynikających z
art.5a, ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
10. Podjecie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Poświętne,
b) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie
Gminy Poświętne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
c) w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa Małoszyce o przyznanie
w 2017 roku środków z funduszu sołeckiego
d) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy
Poświętne instrumentem płatniczym
e) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.
f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2016-2020.
11. Interpelacje.
12. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.
- porządek został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.4. Radny Skrzypek zaproponował przyjęcie protokołów kolejno.
Za przyjęciem protokołu z XXV Sesji Rady Gminy głosowano jednogłośnie.
Za przyjęciem protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy głosowano jednogłośnie.
Ad.5. Informacje przedstawił pan Michał Franas Wójt Gminy.
- radny Serafin poruszył kwestie budowy drogi łączącej Dębę ze Studzianną
- pan Franas Wójt Gminy omówił postęp prac zmierzających do budowy drogi,
przedstawił również zamierzenia starostwa oraz prognozowane koszty.
Ad.6. Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stanie przestępczości
na terenie gminy przedstawił pan Paweł Baran przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji,
który w imieniu K-ta podziękował za zaproszenie, dodał, że informacja przedstawia dane za
trzy kwartały bieżącego roku, dodał, że gminę nadzoruje ogniwo prewencji z Drzewicy, w
której pracuje 7 policjantów. Dodał, że stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na
terenie gminy jest dobry w porównaniu do innych. W roku 2016 na terenie gminy miało
miejsce 15 zdarzeń o znamionach kryminalnych, 32 wykroczenia różnego charakteru oraz 4
wypadki drogowe i 24 kolizje.
- do przedstawionej informacji radni uwag nie wnieśli.
Ad.7. Informacja z analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych w ubiegłym roku
przedstawił pan Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy.
- uwag nie wniesiono
Ad.8. W imieniu Wójta Gminy informację z analizy złożonych oświadczeń majątkowych
pracowników urzędu przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta.
- uwag nie wniesiono.
Ad.9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2015/2016 wynikających z
art.5a, ust. 4 ustawy o systemie oświaty na terenie gminy Poświętne przedstawiła pani
Grzybek Zastępca Wójta.
- radny Serafin odnosząc się do przedstawionej informacji stwierdził, że w oświacie
gminnej jest coraz lepiej, cieszącym jest obecność wszystkich kierowników
placówek oświatowych na sesji, odnosząc się do zmian w oświacie pytał o
organizacje pracy w placówkach i możliwości podnoszenia stopni organizacyjnych
między innymi w szkole w Dębie,
- pani Nowak kierownik Filii Szkoły w Dębie omówiła bieżąca sytuacje w placówce,
dodała, że dach w dalszym ciągu przecieka, poinformowała, że o sytuacji w szkole
jest na bieżąco informowany dyrektor,
- radny Serafin wyraził nadzieję na umieszczenie w przyszłorocznym budżecie
środków na remont dachu.
Ad.10.a. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne
z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz
warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Poświętne, przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta,
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne
z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz
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warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Poświętne głosowano jednogłośnie.
Ad.10.b. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta,
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystania głosowano jednogłośnie.
Ad.10.c. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa
Małoszyce o przyznanie w 2017 roku środków z funduszu sołeckiego przedstawiła pani
Sobczyk Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji, Gospodarki Mieniem i
Ochrony Środowiska,
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku zebrania wiejskiego sołectwa
Małoszyce o przyznanie w 2017 roku środków z funduszu sołeckiego głosowano
jednogłośnie.
Ad.11.d. Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody
budżetu Gminy Poświętne instrumentem płatniczym przedstawiła pani Kośka Skarbnik
Gminy,
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody
budżetu Gminy Poświętne instrumentem płatniczym głosowano jednogłośnie.
Ad.10.e. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedstawiła pani Kośka
Skarbnik Gminy,
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie głosowano jednogłośnie
Ad.10.f. Radny Skrzypek Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że w tytule
uchwały jest błąd. W ramach autopoprawki wniósł pod głosowanie zmianę tytułu błędnego
uchwały. Radni zaakceptowali autopoprawkę jednogłośnie.
- projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na
lata 2016-2020 przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy,
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Poświętne na lata 2016-2020 głosowano jednogłośnie.
Ad.11. Radna Żak złożyła na ręce Przewodniczącego Rady wniosek wraz z uzasadnieniem
o wpisanie do budżetu środków na przebudowę drogi gminnej Iły-Poręby.
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Po zakończeniu dyskusji oraz wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady sesji
radny Skrzypek Przewodniczący Rady o godzinie 1427 zamknął posiedzenie XXVII Sesji
Rady Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Przemysław Skrzypek
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