Protokół
z XXXVIII Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 27 października 2017 roku
w sali konferencyjnej urzędu gminy w godzinach 905-1120
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Wiechecki Przewodniczący Rady Gminy, który
powitał zebranych radnych kierownictwo urzędu, sołtysów, kierowników jednostek i
zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych
uchwał ( 12 radnych obecnych w chwili otwarcia posiedzenia ).
Na Sekretarza posiedzenia wybrano radnego Grzegorskiego – wyraził zgodę
Ad.3. Przewodniczący Rady przedstawił poniższy porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeo majątkowych radnych.
6. Informacja Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu gminy.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
8. Informacja o stanie realizacji zadao oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 wynikająca z
art.5a, ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
9. Informacja o realizacji zadao związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.
10. Podjecie uchwał:
a) w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne,
b) w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
Rady Gminy Poświętne,
c) w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych,
d) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2017 r.,
e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2017-2021,
f) w sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/218/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 25 sierpnia
2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyoskiemu na realizację
zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3100E na odcinku Gapinin - granica powiatu i
województwa",
g) w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI /188/17 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 stycznia
2017 roku w sprawie Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017 rok,
11. Interpelacje.
12. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
13. Zakooczenie posiedzenia.
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
Ad.4. Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie.
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Ad.5. Radny Wiechecki Przewodniczący Rady przedstawił informację z analizy oświadczeo
majątkowych radnych.
- uwag nie wniesiono.
Ad.6. Informację Wójta Gminy z analizy oświadczeo majątkowych pracowników urzędu
gminy przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta.
- uwag nie wniesiono,
Ad.7. Pan Franas Wójt Gminy przedstawił informację z działalności w okresie
międzysesyjnym.
O godzinie 925 przybył radny Kacprzak, liczba radnych wzrosła do 13.
‐ radny Worach poruszył kwestie naboru wniosków na montaż fotowoltaiki, dodał, że
informacja o naborze nie dotarła do wszystkich zainteresowanych, wielu
mieszkaoców o niczym nie wiedziało,
‐ pan Franas Wójt Gminy przedstawił akcje informacyjną związaną z fotowoltaiką,
dodał, że praktycznie wszędzie były plakaty, ulotki a nawet zaangażowano Księzy do
rozpowszechnienia informacji, gmina zrobiła wszystko aby informacja dotarła do
każdego,
‐ pani Korycka Kierownik referatu Zamówieo Publicznych, Inwestycji, Gospodarki
Mieniem i Ochrony Środowiska dodała, że pracownicy referatu pomagają każdemu
kto o pomoc się zwróci,
‐ radny Worach stwierdził, że w Brudzewicach powinno odbyd się odrębne spotkanie,
‐ pan Franas Wójt Gminy ponownie omówił proces informowania mieszkaoców o
programie, odnośnie księdza to byd może coś zostało przekręcone ale gmina nie
może odpowiadad za treśd parafialnych ogłoszeo, nie uważam aby można była nam
coś zarzucid w tej sprawie, dodał, że nie pomija żadnych miejscowości a zarzuty
radnego są niezasadne,
‐ radny Worach oznajmił, że nie życzy sobie ataków personalnych, dodatkowo
przedstawił powody oraz okoliczności w jakich dowiedział się o programie,
‐ pani Petrus sołtys Brudzewic dodała, że w Brudzewicach było wiele plakatów i ulotek,
informowano również telefonicznie, poprzez księdza
Ad.8. Informację o stanie realizacji zadao oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
wynikająca z art.5a, ust. 4 ustawy o systemie oświaty przedstawiła pani Grzybek Zastępca
Wójta.
Ad.9. Informację o realizacji zadao związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
przedstawił pan Liski Kierownik Referatu Usług Komunalnych, Infrastruktury, Rolnictwa i
Leśnictwa.
- uwag nie wniesiono.
Ad.10.a. Radny Wiechecki Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na
Wiceprzewodniczącego Rady,
‐ radny Kacprzak zgłosił radnego Szufladowicza, umotywował wniosek,
‐ radny Szufladowicz wyraził zgodę,
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Wobec braku innych kandydatur radny Wiechecki Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie zamknięcie listy kandydatów, która przegłosowano jednogłośnie.
Do komisji skrutacyjnej zgłoszono:
‐ radnego Kacprzaka – wyraził zgodę,
‐ radną Jakubczyk – wyraziła zgodę,
‐ radną Szufladowicz – wyraziła zgodę.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie skład komisji skrutacyjnej, który przegłosowano
jednogłośnie.
Przewodnicząca komisji skrutacyjnej została radna Szufladowicz, która objaśniła zasady
głosowania, następnie radni według listy obecności kolejno oddawali głos.
Po zakooczeniu głosowania i przeliczeniu głosów radna Szufladowicz Przewodnicząca komisji
skrutacyjnej odczytała protokół. Na podstawie protokołu wiceprzewodniczącym został
wybrany radny Szufladowicz,
‐ radny Szufladowicz podziękował za okazane zaufanie,
‐ radny Wiechecki Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę o wyborze
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
Ad.10.b.
Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetowo-Gospodarczej i
Rolnictwa Rady Gminy Poświętne, omówiła pani Grzybek Zastępca Wójta,
- uwag nie wniesiono
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji BudżetowoGospodarczej i Rolnictwa Rady Gminy Poświętne głosowano jednogłośnie.
Ad.10.c. Projekt uchwały omówiła pani Korycka Kierownik Referatu Zamówieo Publicznych,
Inwestycji, Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska, gmina zamierza ubiegad się o
dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych i niezbędna jest uchwała określająca
zasady, dla mieszkaoców byłby to koszt wynoszący 50% ceny przyłącza,
- uwag nie wniesiono,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie
kosztów inwestycji z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy
kanalizacyjnych głosowano jednogłośnie.
Ad.10.d. Projekt uchwały omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy, która wniosła o przyjęcie
autopoprawki do uchwały.
‐ radny Worach pytał o powody przesunięcia środków w dziale Rady,
‐ pani Koska Skarbnik Gminy omówiła powody przesunięcia środków,
Za przyjęciem autopoprawki głosowano jednogłośnie.
Pani Kośka Skarbnik Gminy zapoznała zebranych ze zmianami wprowadzonymi do budżetu
uwidocznionymi w uchwale,
‐ radna Żak pytała o zmiany w paragrafie 4, czego dotyczą,
‐ pani Koska Skarbnik Gminy objaśniła zmiany wprowadzone w tym paragrafie, dodała,
że środki będą uruchomione w roku przyszłym.
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Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2017
głosowano jednogłośnie.
Ad.10.e. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy
Poświętne na lata 2017-2021, omówiła pani Koska Skarbnik Gminy,
- uwag nie wniesiono,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne
na lata 2017-2021 głosowano jednogłośnie.
Ad.10.f. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/218/17 Rady Gminy
Poświętne z dnia 25 sierpnia 2017 r. 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, dodała, ze
zmiany dotyczą kwoty jaka poprzednio była przeznaczona na wsparcie powiatu, na prośbę
powiatu zwiększa się wsparcie.
- uwag nie wniesiono,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXVI/218/17 Rady Gminy Poświętne
z dnia 25 sierpnia 2017 r. 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.10.g. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI /188/17 Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok omówiła pani Grzybek Zastępca Wójta, dodała, że na
wniosek przewodniczącego komisji zmienia się plan wydatków komisji, zmniejsza się środki
przeznaczone na diety członków a zwiększa się przeznaczone na dodatkowe zajęcia
organizowane w szkole,
‐ radna Szufladowicz pytała o wysokośd diety,
‐ radny Serafin oznajmił, że obecnie dieta wynosi 120 zł za posiedzenie,
‐ pan Franas Wójt Gminy stwierdził, że jest to pierwszy rok ze zwiększonymi środkami,
omówił projekty finansowane ze środków komisji, zaproponowałem finansowanie
wyjazdów dzieci na basen, podziękował komisji za przychylenie się do jego
propozycji,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI /188/17 Rady Gminy Poświętne
z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok głosowano jednogłośnie.
Ad.11. Interpelacji nie złożono.
Ad.12. Radny Worach pytał o kurs autobusowy do Opoczna,
‐ pan Franas Wójt Gminy omówił zasady funkcjonowania i odpłatności polaczenia z
Opocznem, dodał, że auto często jedzie puste. Omówił ustalenia jakie zapadły na
spotkaniu z dyrektorem szpitala, omówił kwestie związane z przebudową drogi do
Dęby,
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‐

radna Szufladowicz oznajmiła, że była osoba która walczyła o to polaczenie,
stwierdziła, że mimo wszystko jest ono potrzebne, często korzysta z tego polaczenia,
dodała, że w celu oszczędności kurs może odbywad się niekoniecznie codziennie,
‐ pan Franas Wójt Gminy dodał, że autobus jedzie z Poświętnego, ale przy woli Rady
może również jechad z Brudzewic, ale konieczne jest określenie obłożenia kursów,
‐ radny Worach dodał, że wójt uprzedził jego pytanie odnośnie kursu do Brudzewic,
‐ pan Franas Wójt Gminy oznajmił, że nie pamięta obietnic, że autobus będzie
kursował z Brudzewic, przy zwiększeniu środków może taki kurs powstad,
‐ radny Worach stwierdził, że autobus może zawracad koło remizy,
‐ pan Franas Wójt Gminy dodał, że nikogo nie pomija ale obecnie gmina dopłaca do
kursu około 10 tys. miesięcznie, ale najpierw muszą byd chętni,
‐ radny Kacprzak stwierdził, że można korzystad z autobusu dowożącego dzieci,
‐ radny Worach wniósł o zajęcie się kwestia kursu z Brudzewic na najbliższej komisji lub
sesji.
Po zakooczeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnieo przewidzianych pod obrady sesji radny
Wiechecki Przewodniczący rady Gminy o godzinie 920 zamknął posiedzenie XXXVIII Sesji
Rady Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Kazimierz Wiechecki
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