Protokół
z XXXVII Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 29 września 2017 r. w sali
konferencyjnej urzędu gminy w godzinach 8.07-10.27
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Wiechecki Wice Przewodniczący Rady Gminy, który
powitał zebranych radnych (lista w załączeniu 13 radnych obecnych w chwili otwarcia
posiedzenia ), kierownictwa gminy z panem Franasem wójtem na czele, kierowników
jednostek, sołtysów i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych
uchwał 13 radnych obecnych w chwili otwarcia posiedzenia, nieobecni radna Mnich i radny
Świąder).
Przewodniczący posiedzenia radny Wiechecki poprosił radnego Kaczmarczyka o złożenie
ślubowania, odczytał poniższą rotę ślubowania:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawowad godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i
jej mieszkaoców”.
- radny Kaczmarczyk złożył ślubowanie,
‐ pani Krakowiak Zastępca Przewodniczącego Gminnej Komisji Wybiorczej odczytała
zaświadczenie o wyborze na radnego a następnie wręczyła radnemu,
Ad.3. Na Sekretarza posiedzenia wybrano radnego Grzegorskiego – wyraził zgodę.
Ad.4. Radny Wiechecki prowadzący posiedzenia przedstawił poniższy porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady
Gminy.
3. Wybór Sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
a) zgłaszanie kandydatów,
b) wybór komisji skrutacyjnej,
c) przeprowadzenie głosowania,
d)przedstawienie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
6. Przejęcie prowadzenia obrad przez nowo wybranego Przewodniczącego Rady.
7. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.
8. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
9. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017 r.
10.Podjecie uchwał:
a)w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętnena rok 2017 r.,
b)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2017-2021.
11. Interpelacje.
12. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
13. Zakooczenie posiedzenia.
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- radni przedstawiony porządek przyjęli jednogłośnie.
Ad.5.a.Prowadzący posiedzenie radny Wiechecki wrócił się o podawanie kandydatur na
Przewodniczącego Rady Gminy.
‐ radny Kacprzak zgłosił kandydaturę radnego Wiecheckiego uzasadniając wniosek.
‐ radny Wiechecki wyraził zgodę na kandydowania.
Wobec ponownego zaproszenia do zgłaszania kandydatur oraz braku dodatkowych radny
Wiechecki zamknął listę kandydatów poddając pod głosowanie zamknięcie listy, radni
jednogłośnie zamknęli listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy.
‐ radny Serafin zwrócił się z pytaniem do kandydata o jego wizję pracy w radzie,
‐ radny Wiechecki przedstawił swoją wizję pracy w radzie, współpracy z Wójtem oraz
zaprezentował kandydaturę,
Ad.5.b. Do komisji skrutacyjnej zgłoszono radnych Kacprzaka, radną Jakubczyk i Szufladowicz
– radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.
- radni przyjęli jednogłośnie skład komisji skrutacyjnej.
Komisja skrutacyjna ukonstytuowała się w składzie:
radna Szufladowicz Przewodnicząca komisji,
radni Kacprzak i Jakubczyk członkowie.
‐ pan mecenas omówiła zasady głosowania,
‐ radny Serafin wyraził ,obawy co do tajności głosowania,
‐ radna Szufladowicz Przewodnicząca komisji skrutacyjnej objaśniła zasady głosowania,
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej na podstawie listy obecności kolejno wzywała radnych,
którym wręczano kartę do głosowania.
Komisja skrutacyjna po otwarciu urny oraz przeliczeniu głosów odczytała protokół z
wyborów,
‐ radny Wiechecki został wybrany Przewodniczącym Rady Gminy 12 głosami. Po
odczytaniu protokołu radny Wiechecki podziękował za wybór i zaufanie,
‐ pan Franas Wójt Gminy pogratulował wyboru, dodał, że ma nadzieję na dalszą
owocna współpracę z radą kierowaną przez nowo wybranego przewodniczącego w
osobie radnego Wiecheckiego.
‐ radny Wiechecki odczytał uchwałę o wyborze przewodniczącego.
Ad.6. Przewodniczący Rady Gminy przejął prowadzenie posiedzenia.
Ad.7. Protokół z XXXVI Sesji Rady Gminy Poświętne przyjęto jednogłośnie.
Ad.8. Informacje przedstawił wójt Gminy,
- pytao i uwag nie wniesiono,
Ad.9. Informacje o wykonaniu budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku przedstawiła pani
Kośka Skarbnik Gminy poprzedzając odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o
przedstawionym sprawozdaniu – opinia pozytywna,
Ad.10.a. Pani Koska Skarbnik Gminy poinformowała, że zaszły istotne zmiany w budżecie,
które wymusiły wprowadzenie autopoprawki do projektu uchwały jaki radni otrzymali.
Zapoznała ze zmianam8i.
Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.
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W dalszej wypowiedzi pani Koska Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2017 wraz z wniesionymi zmianami autopoprawką,
‐ radny Worach pytał o powody przesunięcia paragrafu 8,
‐ pani Koska Skarbnik Gminy objaśniając dodała, że podczas posiedzenia komisji
szczegółowo omawiała ten powód,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Poświętne w roku 2017
głosowano jednogłośnie.
Ad.10.b. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy
Poświętne na lata 2017-2021 omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy,
- pytao i uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne
na lata 2017-2021 głosowano jednogłośnie.
Ad.11.Interpeklacji nie złożono.Radny Wiechecki wniósł o zabezpieczenie środków w
przyszłorocznym budżecie na kanalizację dla Brudzewic i Brudzewic Kolonii.
‐ radna Żak złożyła wniosek o zabezpieczenie środków na budowę drogi łączącej Iły z
Porębami, umotywowała wniosek tym, że droga ta stanowi alternatywę do drogi
krajowej, mogącej znacznie poprawid bezpieczeostwo użytkowników. Złożyła
życzenia imieninowe dla Wójta Gminy.
Radni złożyli życzenia dla pana Franasa Wójta Gminy w związku z jego imieninami.
‐ pan Franas Wójt Gminy podziękował za kwiaty i życzenia, odnośnie złożonych
wniosków omówił możliwości finansowe realizacji wnioskowanych inwestycji,
Ad.12. Radna Szufladowicz poinformowała, że urząd marszałkowski ogłosił konkurs dla
sołectw, zachęciła do udziału,
‐ radny Worach oznajmił, że podczas zebrao w sprawie funduszu sołeckiego
mieszkaocy wnosili o kanalizację w Brudzewicach, wniósł o ujęcie środków na
kanalizację na najbliższy rok dla Brudzewic i Brudzewic Kolonii, jeżeli pojawi się taka
możliwośd,
‐ pan Franas Wójt Gminy przedstawił wnioski z zebrao sołeckich oraz możliwości
pozyskania środków na kanalizację, dodał, że największym problemem jest przejście
pod torami magistrali kolejowej, zapoznał z zaangażowaniem trwających inwestycji,
zapoznał z zamierzeniami inwestycyjnymi jakie gmina planuje, dodał, że w
przebudowę drogi do Dęby zaangażowały się finansowo również Lasy Paostwowe,
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu pani Czerskiej kierownikowi prywatnego
przedszkola, która zaapelowała o wsparcie finansowe dla przedszkola, które obecnie boryka
się z trudnościami finansowymi, dodała, że poprzednie kierownictwo przedszkola nie
zabezpieczyło go finansowo wycofując się z programu, do przedszkola uczęszcza dużo dzieci
a w przypadku likwidacji przedszkola nie mają szans na miejsce w samorządowym
przedszkolu w Brudzewicach,
‐ pani Grzybek Zastępca Wójta wyjaśniła możliwości uruchomienia wsparcia, dodała, że
przedszkole powinno złożyd wniosek i od nowego roku może otrzymad
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dofinansowanie, obecnie sytuacja prawna nie pozwala praktycznie na
dofinansowanie prywatnych przedszkoli,
‐ pani Czerska oznajmiła, że są gminy, które wspierają prywatne przedszkola,
‐ pani Kośka Skarbnik Gminy oznajmiła, że nie było żadnej podstawy prawnej do
umieszczenia w budżecie środków na dofinansowanie, jednakże obecnie mamy
stosowna uchwałę i pochylimy się nad tą kwestia,
‐ pan Franas Wójt Gminy odnosząc się do wniosku pani Czerskiej omówił kwestie
związane z powstałym przedszkolem, poinformował o sposobie w jaki poprzednie
kierownictwo kontaktowało się z gminą, zapoznał z podstawami dofinansowywania
działalności prywatnych przedszkoli, w przyszłym roku przedszkole zostanie
dofinansowane po złożeniu odpowiedniego wniosku, dodał, że wynika to głównie z
prawa oświatowego, dodał, że zależy mu na dobrej współpracy ale nie kosztem
konfliktu prawnego,
‐ radny Szufladowicz oznajmił, że możliwośd finansowania przedszkola w przyszłym
roku stanowi perspektywę,
W podjętej dyskusji omawiano możliwości dofinansowania prywatnych przedszkoli,
możliwości prawnych wsparcia dofinansowania oraz pozyskania środków z innych źródeł.
‐ pan Gwizdoo Dyrektor Szkoły Podstawowej zapoznał zebranych z podjętyni
działaniami w szkole, organizowanymi zajęciami, wyjazdami oraz zapoznał z
problemami w funkcjonowaniu placówki,
‐ pan Franas Wójt Gminy wyraził zadowolenie z pracy dyrektora i funkcjonowania
placówki, życząc doskonalenia funkcjonowania placówki, podziękował pani
Szufladowicz Kierowniczce Biblioteki Gminnej za zorganizowanie ogólnopolskiego
dnia czytania,
Po wyczerpaniu zagadnieo oraz zakooczeniu dyskusji radny Wiechecki Przewodniczący Rady
o godzinie 1027 zamknął posiedzenie XXXVII Sesji Rady Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Kazimierz Wiechecki
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