Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Poświętne
która odbyła się w dniu 25 sierpnia 2017 roku w sali konferencyjnej urzędu gminy w
godzinach 802-1005
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Wiechecki Wice przewodniczący Rady Gminy,
który powitał zebranych radnych (12 radnych obecnych w chwili otwarcia
posiedzenia), kierownictwo urzędu na czele z panem Franasem Wójtem Gminy,
sołtysów, kierowników jednostek oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania
prawomocnych uchwał. Na sekretarza posiedzenia wybrano radnego Grzegorskiego –
wyraził zgodę.
Ad.3 Przedstawił poniższy porządek posiedzenia.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018 – informacja
dyrektorów.
7. Ocena funkcjonowania szkół za rok szkolny 2016/2017.
8. Podjecie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.,
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 20172021,
c) w sprawie dofinansowania zadania pn.”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3140E na
odcinku Studzianna-Dęba”,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyoskiemu na realizację
zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3100E na odcinku Gapinin – granica
powiatu i województwa”,
e) w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu Gminy
Poświętne w roku szkolnym 2017/2018.
9. Interpelacje.
10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
11. Zakooczenie posiedzenia.
‐ pani Grzybek Zastępca Wójta wniosła w wprowadzenie do porządku
posiedzenia uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji
projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.
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Nowe jutro – lepsze jutro, umotywowała wniosek koniecznością podjęcia takiej
uchwały aby można było realizowad grant,
‐ radny Szufladowicz Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw
Socjalnych wniósł o wycofanie z porządku punktu 7, dodał, że zakres
tematyczny tego punktu mieści się w informacji przedstawianej przez organ
prowadzący w październiku i nie ma potrzeby powtarzania tego samego
zakresu,
‐ radny Wiechecki prowadzący posiedzenie poddał pod głosowanie wniosek
pani Grzybek Zastępcy Wójta – przyjęto jednogłośnie, następnie poddał pod
głosowanie wniosek radnego Szufladowicza, który również przyjęto
jednogłośnie.
Radny Wiechecki Wice przewodniczący Rady Gminy przedstawił poniższy porządek z
wprowadzonymi zmianami, który następnie poddał pod głosowanie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2017/2018 – informacja
dyrektorów.
7. Podjecie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.,
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 20172021,
c) w sprawie dofinansowania zadania pn.”Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3140E na
odcinku Studzianna-Dęba”,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyoskiemu na realizację
zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3100E na odcinku Gapinin – granica
powiatu i województwa”,
e) w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu Gminy
Poświętne w roku szkolnym 2017/2018.
f) w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Nowe jutro – lepsze jutro”,
8. Interpelacje.
9. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
10. Zakooczenie posiedzenia.
- porządek posiedzenia po zmianach przyjęto jednogłośnie.
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Ad.4. Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy został przyjęty bez uwag jednogłośnie.
Ad.5. Informację przedstawił pan Franas Wójt Gminy.
- radni uwag nie wnieśli
Ad.6. Informacje o przygotowaniu placówki do roku szkolnego 2017/2018
przedstawiła pani Grzegorska Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Brudzewicach,
- uwag nie było.
‐ pan Tulin pełniący obowiązki Dyrektora ZSS przedstawił informację o
przygotowaniu placówki do roku szkolnego 2017/2018,
‐ pani Nowak Kierownik Filii szkoły w Dębie omówiła przygotowanie filii do
nowego roku szkolnego,
‐ pan Tulin w uzupełnieniu informacji dodał, że wykonany remont dachu filii
szkoły w Dębie kosztował 48 tys. zł, wykonawcę wyłoniono w drodze
przetargowej,
‐ radny Serafin oznajmił, że nie byłby sobą gdyby nie zabrał głosu, poruszył
kwestie toczącej się sprawy nauczycielki ze szkoły w Poświętnem, dodał, że
chciał również poznad zdanie nowego dyrektora o stanie szkół,
‐ pan Franas Wójt Gminy omówił kwestie związane ze sprawą nauczycielki,
dodał, że gmina nie ma wpływu na postępowanie sądowe oraz działania
komisji dyscyplinarnej. Odnośnie nowego dyrektora omówił proces
rekrutacyjny, dodał, że osoba nowego dyrektora została uzgodniona z
kuratorium i zostało uzgodnione powierzenie obowiązków, przedstawił krótki
życiorys nowego dyrektora dodając, że jest on doświadczonym
samorządowcem, ponieważ jest radnym i pełnił również funkcję
przewodniczącego rady w sąsiedniej gminie.
‐ pan Gwizdoo Dyrektor ZSS dokonał autoprezentacji, omówił podjęte działania
w szkole oraz plany na przyszłośd, zapeklował o dobrą współpracę z Radą i
Gminą, oznajmił, że na najbliższej sesji przedstawi plan działania szkoły.
Radny Wiechecki Wice przewodniczący Rady Gminy ogłosił pięciominutową przerwę.
O godzinie 906 wznowiono posiedzenie.
Ad.7. a. Projekt uchwały przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy, przedstawiła
autopoprawkę do uchwały i wniosła o jej przegłosowanie,
- autopoprawka została przyjęta jednogłośnie,
‐ radny Worach pytał o zapisy załącznika nr 2, powód wycofania kwoty z dotacji
dla starostwa,
‐ pan Franas Wójt Gminy wyjaśnił powody wycofania tej dotacji, dodał, że środki
te zostaną ujęte w przyszłorocznym budżecie, była to prośba starostwa,
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‐

radny Worach stwierdził, że w przedstawionych załącznikach są nieczytelne
treści.
Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2017 r., którą radni przyjęli jednogłośnie.
Ad.7.b. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy
Poświętne na lata 2017-2021, omówiła pani Koska Skarbnik Gminy,
- radni uwag nie wnieśli,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy
Poświętne na lata 2017-2021, głosowano jednogłośnie.
Ad.7.c. Projekt uchwały w sprawie dofinansowania zadania pn.”Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 3140E na odcinku Studzianna-Dęba”, omówiła pani Kośka Skarbnik
Gminy,
‐ pan Franas Wójt Gminy uzasadnił uchwałę, dodał, że przeprowadzono
rozmowy ze starostwem i lasami w sprawie lokalizacji drogi, zapoznał
zebranych z zakresem budowy oraz kosztami, dodał, że lasy będą
partycypowad w kosztach,
- za przyjęciem uchwały w sprawie dofinansowania zadania pn.”Rozbudowa drogi
powiatowej Nr 3140E na odcinku Studzianna-Dęba”, głosowano jednogłośnie.
Ad.7.d. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Opoczyoskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3100E na
odcinku Gapinin – granica powiatu i województwa” omówiła pani Koska Skarbnik
Gminy,
‐ pan Franas Wójt Gminy przedstawił opis stanu technicznego drogi, dodał, ze
od dawna mieszkaocy wnioskowali o poprawę stanu nawierzchni, uzyskano
wsparcie starostwa,
‐ radny Serafin pytał o przebieg drogi i przez jakie miejscowości przebiega ta
droga,
‐ pan Franas Wójt Gminy przedstawił lokalizację drogi, oznaczył na jakim
odcinku, dodał, że praktycznie na omawianym odcinku już nie ma drogi.
Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Opoczyoskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3100E na
odcinku Gapinin – granica powiatu i województwa” głosowano jednogłośnie.
Ad.7.e. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla
dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu
Gminy Poświętne w roku szkolnym 2017/2018. omówiła pani Grzybek Zastępca
Wójta, dodała, że wynegocjowano koszt posiłków na poziomie ubiegłorocznym,
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Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla
dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu
Gminy Poświętne w roku szkolnym 2017/2018 głosowano jednogłośnie.
Ad.7.f. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Nowe jutro – lepsze
jutro” przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta, uzasadniając powody podjęcia
uchwały dodała, że jest ona niezbędnym elementem aby uruchomid projekt i
podpisad umowę,
‐ pan Franas Wójt Gminy dodał, że gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości
ponad 800 tys. zł, wkład gminy jest niematerialny, środki za pośrednictwem
GOPS-u zostaną przeznaczone na aktywizację bezrobotnych, pozyskanie
nowych zawodów czy samo zatrudnienie, poprzez projekt jesteśmy
rozpoznawali w mediach,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Nowe jutro – lepsze
jutro” głosowano jednogłośnie.
Ad.8. Interpelacji nie złożono.
Ad.9. Pan Wiechecki sołtys Dęba podziękował za wsparcie jakie wskazała gmina dla
jednego z mieszkaoców Dęby,
‐ pani Tomczyk sołtys Buczek podziękowała w imieniu mieszkaoców za
utwardzenie drogi,
‐ pan Sobczyoski sołtys Małoszyce poruszył kwestie braku oznakowania
przystanku w Małoszycach,
‐ pan Baran Kierownik Komisariatu Policji w Drzewicy zwrócił się z prośbą o
umożliwienie przeprowadzenia pogadanek w szkołach związanych z
bezpieczeostwem w ruchu drogowym,
‐ pan Franas Wójt Gminy podziękował za inicjatywę oraz zadeklarował pomoc,
dodał, że gmina jest na finiszu konkursu ministerialnego dotyczącego
bezpieczeostwa w ruchu drogowym, odnośnie przystanku stwierdził, ze została
podjęta interwencja, dodał, że od września gmina będzie mied połączenie z
Opocznem, omówił wrażenia radnych z Gminy Brójce którzy zapoznawali się z
procesem powierzchniowego utwardzania nawierzchni,
‐ radny Szufladowicz poruszył kwestie bezpieczeostwa pieszych oraz ustaleo z
dyrekcja dróg,
‐ pan Franas Wójt Gminy omówił podejmowane działania związane z poprawą
bezpieczeostwa w Poświętnem jak i na całej krajówce oraz relacje z dyrekcją
dróg, dodał, że pomimo wszelkich starao jak również interwencji w
ministerstwie dyrekcja jest wciąż głucha na nasze argumenty,
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pan Baran Kierownik Komisariatu Policji wyraził poparcie dla podejmowanych
przez Wójta działao, dodał, że Policja nie ma możliwości ciągłego patrolowania
tej drogi, zarządca drogi posiada środki i możliwości do poprawy
bezpieczeostwa w ruchu drogowym, zadeklarował współpracę komisariatu w
działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeostwa na drodze, polecił
współredakcję mapy zagrożeo, zaapelował o dopisywanie lokalnych zagrożeo.
Po zakooczeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnieo przewidzianych pod obrady sesji
radny Wiechecki Wice Przewodniczący Rady Gminy prowadzący posiedzenie o
godzinie 1005 zamknął posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Kazimierz Wiechecki
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