Protokół
z XXX Sesji Rady Gminy Poświętne zwołanej w trybie sesji nadzwyczajnej.
Sesja odbyła się w dniu 30 grudnia 2016 roku w godzinach 804 - 816 w Gminnym
Ośrodku Kultury
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Skrzypek Przewodniczący Rady, który powitał
zebranych radnych oraz kierownictwo gminy ( 15 radnych obecnych ) Na podstawie listy
obecności stwierdził kworum. Przedstawił wniosek Wójta Gminy określający powody
zwołania sesji w tym trybie.
- radni uwag nie wnieśli.
- radny Skrzypek przedstawił radnym proponowany 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
dzieci do lat 5.
6. Zakończenie posiedzenia.
- uwag nie wniesiono.
Porządek posiedzenia radni zaakceptowali jednogłośnie.
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy omówiła pani Kośka Skarbnik
Gminy.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne na rok 2016
głosowano jednogłośnie.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej omówiła pani
Kośka Skarbnik Gminy.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy
Poświętne na lata 2016-2020 głosowano jednogłośnie.
Ad.5 Projekt uchwały omówiła pani Grzybek Zastępca Wójta Gminy, dodała, że podpisana
przez prezydenta ustawa o systemie oświaty zmusiła samorządy do zmian uchwał
dotyczących wychowania przedszkolnego i opłat za opiekę poza czasem bezpłatnego
nauczania. Opłata się nie zmienia, jedynie przedział dzieci objętych opieką.
- radny Szufladowicz pytał o wysokość opłaty i z czego ona wynika,
- pani Grzybek Zastępca Wójta oznajmiła, że opłata wynosi 1 zł i jest określona w
ustawie o systemie oświaty,
- radny Serafin pytał o pięciolatków w oddziałach przedszkolnych,
- pani Grzybek Zastępca Wójta oznajmiła, że w oddziałach przedszkolnych jest
realizowana 5 godzinna podstawa programowa i nie zachodzi konieczność
przedłużania poza godziny wymiarowe,
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Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
dzieci do lat 5 głosowano jednogłośnie.
Ad.6. Po wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady sesji o godzinie 8 16 radny
Skrzypek Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Przemysław Skrzypek
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