Protokół
z XXXIV Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 4 maja 2017 roku w
godzinach905-1007 w sali konferencyjnej urzędu gminy
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Skrzypek Przewodniczący Rady Gminy.
W posiedzeniu udział wzięli:
- radni wg listy obecności,
- pan Michał Franas Wójt Gminy,
- pani Maria Grzybek Zastępca Wójta,
- sołtysi wg listy obecności,
- kierownicy podległych jednostek,
- zaproszeni gości – wg listy obecności,
oraz pracownicy merytoryczni urzędu gminy.
Przewodniczący Rady powitał zebranych na posiedzeniu, na podstawie listy obecności
stwierdził kworum – 15 radnych obecnych w chwili otwarcia posiedzenia.
Na sekretarza posiedzenia wybrano radnego Wiecheckiego – wyraził zgodę.
Ad.3. Przewodniczący posiedzenia przedstawił poniższy porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych.
7. Informacja z realizacji zadao zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2016.
8. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego za rok 2016.
9. Podjecie uchwał:
a) w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach,
b) w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/199/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 24
marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków,
c) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 20172020.
10. Interpelacje.
11. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
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12. Zakooczenie posiedzenia.
- porządek poddany pod głosowanie przyjęto jednogłośnie.
Ad.4. Protokół z XXXIII Sesji przyjęto bez uwag – jednogłośnie.
Ad.5. Informację z działalności w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy,
- uwag i zapytao nie wniesiono.
Ad.6. Informację dotyczącą zimowego utrzymania dróg gminnych przedstawił pan
Lipski kierownik referatu Usług Komunalnych, Infrastruktury, Rolnictwa i Leśnictwa,.
- uwag nie wniesiono.
Ad.7. Informację z realizacji zadao zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2016
przedstawiła pani Wiktorowicz Kierownik GOPS.
- uwag nie wniesiono.
Ad.8. Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalnośd pożytku publicznego za rok 2016 przedstawiła pani
Grzybek Zastępca Wójta.
- uwag nie wniesiono.
Ad.9.a. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach
omówiła pani Grzybek Zastępca Wójta, dodatkowo omówiła powody i przebieg
procesu likwidacji punktu.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Brudzewicach
głosowano jednogłośnie.
Ad.9.b. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/199/17 Rady Gminy
Poświętne z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków omówiła pani Grzybek Zastępca Wójta,
przedstawiła powody wprowadzenia zmian, dodała, że organ nadzoru sugerował
wprowadzane zmiany.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/199/17 Rady Gminy
Poświętne z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na
sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków głosowano jednogłośnie.
Ad.9.c. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 r. omówiła
pani Kośka Skarbnik Gminy,
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 r. głosowano
jednogłośnie.
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Ad.9.d. Pani Kośka Skarbnik Gminy omówiła autopoprawkę do uchwały, dodała, że
związana jest ona z wnioskiem, który będzie złożony na projekt związany z turystyką
a opiewający na ponad 4 mln zł.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem autopoprawki głosowano jednogłośnie.
Pani Kośka przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
gminy Poświętne na lata 2017-2020 wraz z wniesioną poprawką,
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy
Poświętne na lata 2017-2020 głosowano jednogłośnie.
‐ pan Franas Wójt Gminy podziękował za zrozumienie i poparcie projektu, dodał,
że będzie to olbrzymie przedsięwzięcie przeobrażające zupełnie wizerunek
gminy. Zapoznał zebranych z przebiegiem opracowywania i założeniami
projektu.
Ad.10. Nie było
Ad.11. Pan Sobczyoski sołtys Małoszyce zwrócił uwagę na brak przystanku
autobusowego w Małoszycach, obecnie jest tylko w jednym kierunku.
‐ pan Franas Wójt Gminy oznajmił, ze gmina wystąpi do dyrekcji dróg z
wnioskiem o wyznaczenie miejsca i uzupełnienie znaków,
‐ pan Wiechecki sołtys Dęby podziękował w imieniu rodziców za szansę, jaką
stwarza wójt dla mieszkaoców i dzieci poprzez tworzenie przedszkola w Dębie,
‐ pan Franas Wójt Gminy stwierdził, że rolą samorządu jest polepszanie
warunków życia mieszkaoców, dodał, że utworzenie przedszkola spowoduje
dodatkowo powstanie nowych miejsc pracy. W dalszej wypowiedzi przedstawił
nową szefową koła gospodyo wiejskich z Dęby oraz omówił przygotowania do
jubileuszu powstania szkoły,
‐ radny Worach w imieniu mieszkaoców Brudzewic złożył podziękowania
wójtowi za zrealizowanie budowy drogi na Błotach Brudzewickich, o którą od
dawna wnioskowali mieszkaocy, ponadto zwrócił uwagę na stan techniczny
mostu w Mysiakowcu,
‐ pan Franas wójt Gminy odnośnie drogi stwierdził, że opóźnienie powodowały
różne procedury związane z uzyskaniem uzgodnieo, odnośnie mostu dodał, że
wielokrotnie interweniowano, złożony został wniosek o obniżenie tonażu.
Oznajmił, że brane są pod uwagę różne rozwiązania ograniczające jednakże
brakuje odpowiedniego nieuciążliwego dla mieszkaoców i autobusu szkolnego.
Zapoznał zebranych z podejmowanymi działaniami ograniczającymi ruch
ciężkich samochodów przez most.
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Po wyczerpaniu zagadnieo przewidzianych pod obrady oraz zakooczeniu dyskusji
radny Skrzypek Przewodniczący Rady o godzinie 1007 zamknął posiedzenie XXXIV
Sesji Rady Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Przemysław Skrzypek
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