Protokół
z XXXV Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2017 r. w
sali konferencyjnej urzędu gminy w godzinach 907-1128
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Wiechecki Wiceprzewodniczący rady, który
powitał zebranych radnych, kierownictwo urzędu, kierowników jednostek, sołtysów i
zaproszonych gości.
Poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego Przewodniczącego Rady Gminy.
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania
prawomocnych uchwał ( 12 radnych obecnych w chwili otwarcia posiedzenia).
Na sekretarza posiedzenia wybrano radną Mnich – wyraziła zgodę.
Przewodniczący posiedzenia przedstawił poniższy porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności GOPS-u za 2016 rok.
7. Omówienie zasobów Pomocy Społecznej.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i
sprawozdania finansowego :
a. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok,
b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji
budżetu za 2016 rok,
c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania
budżetu za 2016 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,
d. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
e. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej,
f. Dyskusja.
10. Podjecie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem,
b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,
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c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Poświętne za 2016 rok,
d) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
e) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne,
f) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.
g) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 20172021.
11. Interpelacje.
12. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
13. Zakooczenie posiedzenia.
Pani Grzybek Zastępca Wójta wniosła o wprowadzenie do porządku obrad projekt
uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych, umotywowała powód wniesienia uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy, za wprowadzeniem
do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych głosowano
jednogłośnie.
Przewodniczący posiedzenia przedstawił poniższy porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z działalności GOPS-u za 2016 rok.
7. Omówienie zasobów Pomocy Społecznej.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok i
sprawozdania finansowego :
a. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok,
b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji
budżetu za 2016 rok,
c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania
budżetu za 2016 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,
d. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
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e. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej,
f. Dyskusja.
10. Podjecie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem,
b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem,
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Poświętne za 2016 rok,
d) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
e) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne,
f) w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych
g) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.
h) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 20172021.
11. Interpelacje.
12. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
13. Zakooczenie posiedzenia.
który poddał pod głosowanie. Za przyjęciem porządku głosowano jednogłośnie.
Ad.4. Protokół z XXIV Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie.
Ad.5.Informacje przedstawił pan Franas Wójt Gminy.
- pytao i uwag nie wniesiono.
Ad.6. Sprawozdanie przedstawiła pani Wiktorowicz Kierownik GOPS-u.
- pytao i uwag nie było.
Ad.7 Zasoby pomocy społecznej omówiła pani Wiktorowicz Kierownik GOPS-u.
- pytao i uwag nie wniesiono.
Ad.8. Sprawozdanie przedstawiła pani Wiktorowicz Kierownik GOPS-u.
Ad.9a. Pani Kośka Skarbnik Gminy omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
za rok 2016, w dalszej wypowiedzi omówiła sprawozdanie finansowe gminy.
- pytao i uwag nie było.
Pani Koska Skarbnik Gminy omówiła założenia i realizację wieloletniej prognozy
finansowej oraz podała informacje o stanie mienia kumunalnego.
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‐

radny Worach pytał powody niewykonania w pełni planu dochodów i
wydatków, stwierdził, że niewykorzystane środki można było przeznaczyd na
dodatkowe cele,
‐ pani Kośka Skarbnik wyjaśniając powody niewykonania oznajmiła, że większośd
środków przychodzi pod koniec roku i wprowadzane są do budżetu ale nie
można ich wykorzystad, środki te będą wykorzystane w bieżącym roku,
‐ pan Franas Wójt Gminy stwierdził, że trudno przewidzied wielkośd wpływów, w
2016 roku było mało programów i małe wykorzystanie środków unijnych,
oszczędzone środki planujemy wykorzystad na kanalizację czy infrastrukturę
turystyczną, inaczej czekałyby nas kredyty na wkład własny. Rok 2016 był
rokiem małych inwestycji. Oznajmił, że na wiele spraw gmina nie ma wpływu
ale cały czas przygotowana jest do aplikowania o dodatkowe środki. Omówił
planowane inwestycje oraz zadania do jakich przygotowuje się gminy i
zamierza aplikowad. Dodał, że ostatnie spotkanie z marszałkiem jest dowodem
braku przewidywalności pozyskania środków \zewnętrznych.
‐ radny Worach pytał o wielkośd środków wolnych,
‐ pani Kośka Skarbnik oznajmiła, że na koniec 2016 r. było to około 1 mln.
‐ pan Franas Wójt Gminy stwierdził, że gmina ma najniższe zadłużenie w
powiecie, nie ma samorządów bez zadłużenia, dodał, że byłby złym
gospodarzem gdyby wydał te środki na jeden cel, w dalszej wypowiedzi
omówił sytuację finansową gminy oraz planowane inwestycje.
Ad.9.b. Pani Koska Skarbnik Gminy przedstawiła pozytywna opinię RIO o
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2016 .
Ad.9.c. Radny Grzegorski przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinie
komisji o realizacji budżetu gminy za rok 2016.
Ad.9.d. Radny Grzegorski przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wniosek
komisji rewizyjnej wyrażony uchwałą w sprawie udzielenia panu Franasowi Wójtowi
Gminy Poświętne absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2016.
Ad.9.e. Radny Grzegorski przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię RIO o
wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium, opinia pozytywna.
Ad.9.f. Radny Kacprzak przewodniczący Komisji Budzetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
oceniając wykonanie budżetu oraz przedstawione informacje stwierdził, że środki
zostały wykorzystane prawidłowo, opierając się na ocenach RIO oznajmił, ze komisja
przychyla się do wniosku komisji rewizyjnej i popiera wniosek o udzielenie
absolutorium.
Ad.10.a. Uchwalę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem przedstawiła pani Koska
Skarbnik Gminy.
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- pytao i uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem głosowano jednogłośnie.
Ad.10.b. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego za 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem przedstawiła
pani Kośka Skarbnik Gminy,
- pytao i uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
za 2016 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem głosowano jednogłośnie.
Ad.10.c. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2016 rok przedstawiła pani
Koska Skarbnik Gminy,
‐ radny Worach pytał o sprawozdanie GOK i §4300 o kwotę 30 tys., na co
wydatkowano te środki,
‐ pani Kośka Skarbnik Gminy oznajmiła, że w przerwie może przygotowad
szczegółową informację,
Przewodniczący posiedzenia radny Wiechecki ogłosił pięciominutową przerwę.
Po wznowieniu posiedzenia pani Koska Skarbnik Gminy wyjaśniła przeznaczenie
środków o które pytał radny Worach
‐ radny Worach pytał o ogólna kwotę na promocję gminy
‐ pani Kośka Skarbnik Gminy przedstawiła ogólną kwotę oraz przeznaczenie i
rodzaje poszczególnych wydatków,
‐ pan Franas Wójt Gminy oznajmił, że wszyscy starają się aby ośrodek zaczął
funkcjonowad, rada przeznaczyła środki na promocję, wcześniej niewiele się
działo. Potrzeby są duże np. dożynki, promocja wiąże się z folklorem czy innymi
formami,
‐ radny Worach stwierdził, że na prośbę wójta rada zwiększyła środki, pytał o
ogólna kwotę przeznaczona na promocję.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i
sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2016 rok głosowało 11
radnych 1 wstrzymał się od głosu.
Ad.10.d. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Poświętne z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok przedstawił radny
Grzegorski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
- pytao i uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Poświętne z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok i udzieleniem
absolutorium głosowało 10 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
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‐

pan Franas wójt Gminy podziękował za zaufanie i udzielenie absolutorium,
podziękował również tym, którzy nie głosowali za absolutorium, dodał, ze ceni
głosy krytyczne, które mobilizują go do efektywniejszego funkcjonowania.
Ad.10.e. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Poświętne omówiła pani Grzybek Zastępca Wójta
- pytao i uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Poświętne głosowano jednogłośnie.
Ad.10.f. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych omówiła pani Grzybek
Zastępca Wójta.
- pytao i uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych głosowano jednogłośnie.
Ad.10.g. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 r. omówiła
pani Kośka Skarbnik Gminy. Przedstawiła autopoprawkę do uchwały przekazanej
wcześniej radnym, dodała, że autopoprawka dotyczy zmian w funduszu sołeckim
sołectwa Buczek.
Za wprowadzeniem autopoprawki do uchwały głosowano jednogłośnie. Za przyjęciem
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 r. z wniesiona autopoprawką
głosowano jednogłośnie.
Ad.10.h. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy
Poświętne na lata 2017-2021 omówiła pani Koska Skarbnik Gminy
- pytao i uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy
Poświętne na lata 2017-2021 głosowano jednogłośnie.
Ad.11. Interpelacji nie złożono.
Ad.12. Ksiądz Proboszcz podziękował radnym za przyznanie dotacji. Zapoznał
zebranych z zakresem prac oraz kosztami jakie będą poniesione na remont budynków
sakralnych.
‐ radny Grzegorski podziękował księdzu za podjecie wyzwania i prowadzenie
remontów, dodał, ze te obiekty SA również wizytówką gminy, należy
remontowad wszystkie obiekty.
‐ pan Franas Wójt Gminy stwierdził, że przyznana kwota to kropla w morzu ale
dla budżetu gminy to znaczna suma, gmina utożsamia się ze wszystkimi
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zabytkami. W imieniu rodziny zmarłego Przewodniczącego Rady podziękował
za udział w pogrzebie.
‐ radny Worach poruszył kwestie bezpieczeostwa mieszkaoców Brudzewic
związane z niebezpiecznym skrzyżowaniem i brakiem zabezpieczeo,
zaapelował o podjęcie działao i rozmów z generalna dyrekcja.
‐ pan Franas Wójt Gminy zapoznał zebranych z podejmowanymi działaniami
zmierzającymi do poprawy bezpieczeostwa mieszkaoców Brudzewic, dodał, że
od dawna zwracana jest uwaga dyrekcji na problem skrzyżowania. Zapoznał
zebranych z innymi działaniami podejmowanymi w związku z poprawą estetyki
i bezpieczeostwa przy drodze krajowej.
‐ radny Grzegorski dodał, że problemy ze skrzyżowaniem i dyrekcja trwają od
dawna, oznajmił, że w poprzednich kadencjach poprzednia rada i wójt zwracali
uwagę dyrekcji na te problemy.
‐ radna Szufladowicz zwróciła uwagę na zakooczenie robót drogowych i
możliwośd powrotu kursu autobusowego do Warszawy, dodała, że z Opoczna
przez Drzewicę są kursy jeden po drugim,
‐ pan Franas Wójt Gminy przedstawił podejmowane działania zmierzające do
przywrócenia kursu, dodał, że głównym powodem braku kursu jest ekonomia,
nikt nie chce dopłacad.
Po zakooczeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnieo przewidzianych pod obrady o
godzinie 1128 przewodniczący posiedzenia radny Wiechecki Wiceprzewodniczący
Rady zamknął posiedzenie XXXV Sesji Rady Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Kazimierz Wiechecki
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