Protokół Nr 11/09
z posiedzenia XXXI Sesji Rady Gminy, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009
r. w godzinach 11.10 - 14.05 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Posiedzenie otworzył radny Marian Grzegorski Przewodniczący Rady powitał
zebranych radnych - radni według załączonej listy obecności, sołtysów, Wójta Gminy,
panią Sekretarz, Skarbnik, kierowników jednostek oraz zaproszonych gości. Na
sekretarza obrad jednogłośnie wybrano radnego Lipskiego. Następnie przedstawił
poniższy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym
2008/2009
6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności Rady za rok 2009.
7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2009.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa za rok
2009.
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych za rok 2009.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne na 2010 rok,
b) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok,
c) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej
i Rolnictwa na 2010 r.
d) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych na 2010 r.
e) w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w 2009 r.
11. Interpelacje radnych.
12. Zapytania i wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
Ad 2. Porządek obrad przyjęty jednogłośnie. ( 13 radnych brało udział w głosowaniu ).
Ad 3. Protokół przyjęty jednogłośnie. ( 13 radnych brało udział w głosowaniu ).
Ad 4. Przedstawił Wójt Gminy – w załączeniu do protokołu.
Ad 5. Informację przedstawiła pani Duraj Sekretarz Urzędu – pisemna informacja w
załączeniu do protokołu. Powiedziała, że informacja opracowana jest w oparciu o
nowe przepisy i powinna być składana do końca października. Obecna robiona jest po
raz pierwszy i dlatego opóźnienie jest usprawiedliwione. O godzinie 11.15 na
posiedzenie przybył radny Kacprzak. Dodała, że dane do informacji pochodzą w
większości od dyrektorów oraz z danych urzędu gminy szczególnie działów
finansowych.
- radny Sobczyk – odnośnie etatów o których była mowa na komisji zwrócił się z
pytaniem, co państwo dyrektorzy chcieliby zrobić aby zrównać etaty z osobami

1

-

-

-

zatrudnionymi, ponieważ osób jest 61 a etatów 74, co można zrobić aby to
zrównać.
Pani Grzegorska dyrektor SP w Brudzewicach – nie da się tutaj nic zrobić,
zatrudnieni nauczyciele są w oparciu o odpowiednie kwalifikacje. Dodatkowo
zapoznała zebranych z organizacją pracy w szkole oraz podziałem etatowym i
przyporządkowaniem do etatów. Dodała, że aby to zrównać nauczyciele
musieliby mieć wykształcenie w kilku kierunkach. Ta sama osoba jest
zatrudniona w dwóch szkołach uzupełniając etat i w informacji podany jest 2
razy. W mojej szkole posiada tylko 1/18 a figuruje jako jedna osoba. Przepisy nie
pozwalają na inne rozwiązania.
Dyrektor Szkoły w Dębie – stwierdziła, że łatwiej o takie rozwiązania przy
przedmiotach o większej liczbie godzin.
radny Sobczyk – stwierdził, że dałoby się jakoś rozwiązać ten problem, np. przez
filiowanie szkół. Godziny można by połączyć z 3 szkól, miałby np. 6 godzin a nie
2. Trzeba prowadzić politykę długofalową, zostający nauczyciele powinni robić
specjalizacje aby nie zatrudniać nowych.
radny Pawlik – na jakich zasadach pracują ci nauczyciele i jak są odprowadzane
pochodne od cząstek etatu..
Dyrektor Grzegorska – umowa na 1 rok, świadczenia proporcjonalnie do ilości
godzin.
Wójt Gminy – odnośnie finansowania oraz przedstawionych tabel, w 1 tabeli
subwencja na uczniów bez zerówek, w drugiej bez dowozu, świetlic i zerówek.
Omówił rozkład środków własnych i pochodzących z subwencji przedstawionych
w tabelach. Podał założenia racjonalnej sieci szkół, o którą oparta jest subwencja.
Dodał, że dane za rok 2009 nie są pełne, ponieważ nie zawierają wyrównań do
średniej. Do szkół będzie trzeba dopłacić około 600 tys. Ponadto w Urzędzie trzy
osoby zajmują się obsługą administracyjną szkół i ich utrzymanie powinno być
liczone w wydatkach dotyczących szkół. Gmina obsługuje wszystkie jednostki ze
względów oszczędnościowych. W drugiej tabeli przedstawiono subwencję bez
dowozu, oddziału przedszkolnego i świetlicy wtedy dołożymy do Brudzewic 206
tys, do Dęby 111 tys, jedynie Poświętne wyszłoby na plus z kwotą 172 tys. Jeżeli
byłaby racjonalna sieć szkół to wtedy nie ma szkół w Brudzewicach i Dębie tak
jak po innych gminach gdzie jest jedna szkoła, wtedy dwie klasy pierwsze
zamiast trzech. Wtedy kosztów w wysokości 492 i 481 tys by nie było i
najprawdopodobniej zmieścilibyśmy się w subwencji. Ministerstwo uważa, że
daje czytelne wytyczne dotyczące zarządzania systemem szkół i jeżeli jest inaczej
to gmina musi dopłacać. Ministerstwo ułatwiło możliwość przekształcania szkół,
nie potrzeba likwidować. Szkołę społeczną może prowadzić stowarzyszenie.
Jeżeli stowarzyszenie nie daje rady szkoły wracają do gminy. Do tej pory też były
średnie jednakże jakoś udawało się je ograniczyć, teraz rząd ubezwłasnowolnił
samorządy, które do końca stycznia do RIO muszą złożyć informację o wypłacie.
Co roku prowadzone są remonty, szkoły mają nowe sale komputerowe z nowym
sprzętem komputerowym i dostępem do internetu. Z programu radosna szkoła –
szkoły otrzymały po 6 tyś na sale zabaw. Do szkół skierowano 45 tyś. do szkół z
poakcesyjnego programu wspierania obszarów wiejskich na różnego rodzaju
wycieczki, baseny itp..
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radny Bogusz – zapytał o procenty w tabelach, co na to wpływa, czy brak
subwencji na płace, czy to kwota, którą dokładamy, czy to remonty, a może coś
innego.
- Wójt Gminy – przedstawił sposób liczenia subwencji. Dodał, że resztę dokłada
gmina. Na remonty szkoły dostały po 10 tysięcy złotych. Dęba otrzymała 10 tyś z
naszych i 10 tyś dofinansowania z zewnątrz. 90 % wydatków to płace i pochodne.
Ad 6. Przedstawił Przewodniczący Rady Gminy – informacja w załączeniu do
protokołu. Pytań i uwag radni nie wnieśli.
Ad 7. Przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Pawlik – informacja w
załączeniu do protokołu. Uwag nie było.
Ad 8. Przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa radny Sobczyk – dodał, że jego sprawozdanie nie będzie tak barwne jak
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej a część tematów w sprawozdaniu będzie się
pokrywać ze względu na kilka posiedzeń wspólnych – pisemna informacja w
załączeniu do protokołu.
Podziękował radnym za zaangażowanie i udział w pracach komisji. Uwag nie było.
Ad 9. Przedstawił przewodniczący Komisji Oświatowej, Spraw Socjalnych i Zdrowia
– radny Bogusz – pisemna informacja w załączeniu do protokołu. Podziękował
radnym za uczestniczenie w pracach komisji.
Przewodniczący Rady Gminy – ogłosił 10 min przerwy. O godzinie 12. 45 wznowiono
obrady.
Ad. 10 a ). Przewodniczący Rady Gminy radny Grzegorski poinformował, że
zaplanowano środki w budżecie rady na 11 posiedzeń sesji, 12 posiedzeń komisji
rewizyjnej, 10 posiedzeń komisji budżetowo-gospodarczej oraz 10 posiedzeń komisji
oświatowej. Poprosił aby przewodniczący komisji uwzględnili to w swoich planach.
Następnie przedstawił plan pracy rady na 2010 r. – w załączeniu do protokołu. Pytań i
uwag nie było. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy
Poświętne na 2010 rok przedstawił radny Grzegorski Przewodniczący Rady. Za
przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych (jednogłośnie)
b ) Plan pracy Komisji Rewizyjnej przedstawił radny Pawlik, dodał, że komisja
założyła 12 posiedzeń, 11 sprawdzających, a 1 dodatkową poświęconą analizie
budżetu i przygotowania wniosku o absolutorium. Pytań i uwag nie było. Projekt
uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok przedstawił
radny Grzegorski Przewodniczący Rady. Za przyjęciem uchwały w sprawie planu
pracy głosowało 12 radnych (jednogłośnie).
c ) Plan pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa przedstawił radny
Sobczyk – w załączeniu do protokołu. Dodał, że zaplanowano 10 posiedzeń z czego
komisja w obecnym składzie odbędzie 8 posiedzeń, 2 pozostałe posiedzenia pewnie w
nowym składzie po wyborach. Poinformował, że opracował plan kwartalnie aby
łatwiej było uzupełnić posiedzenia komisji i dopasować do posiedzeń rady gminy.
Pytań i uwag nie było.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetowo-Gospodarczej
i Rolnictwa na 2010 r. przedstawił radny Grzegorski Przewodniczący Rady. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych (jednogłośnie ).
d ) Plan pracy Komisji Oświaty-Zdrowia i Spraw Socjalnych przedstawił radny
Bogusz – w załączeniu do protokołu. Pytań i uwag nie było. Projekt uchwały ) w
-
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sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw
Socjalnych na 2010 r. przedstawił radny Grzegorski Przewodniczący Rady. Za
przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych (jednogłośnie ).
e ) Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie i układzie wykonawczym w roku
2009 przedstawiła pani Jadwiga Kośka Skarbnik Gminy. Zapoznała zebranych ze
zmianami jakie nastąpiły w okresie międzysesyjnym. Pytań i uwag nie było. Za
przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych (jednogłośnie ).
Ad 11. – nie było.
Ad 12. Wójt Gminy – przedstawił wniosek kierownika ZUK o zmianę stawek na
usługi. Dodał, że największa zmiana stawek dotyczy autobusu. Wpłynie to na budżet
gminy, ponieważ autobusem dowożone są dzieci do szkoły. Poprosił radnych o
wyrażenie opinii na powyższy temat. Przytoczył stawki obowiązujące na terenie
innych gmin min. w gminie Rzeczyca. W 2010 roku z budżetu byłoby o około 7 tyś
więcej na dowóz.
- Kierownik ZUK – przedstawił kalkulacje związane z wnioskowanymi zmianami
stawek, dodał, że stawka za przejazd autobusu w takich warunkach drogowych nie
jest wygórowana, a ponadto po takich drogach nikt inny nie będzie jeździł. Zmiana
stawek jest konieczna dla utrzymania w należytym stanie technicznym sprzętu.
- radny Worach – zapytał czego dotyczy zarządzenie, rozumiem, że dotyczy usług
wykonywanych tylko przez ZUK.
- radny Bogusz – czy obecnie stawka prywatnego autobusu jest zbliżona do tej
stawki czy wyższa.
- Wójt Gminy – jest mniejsza i wynosi 2,8 zł ale ma lepszą drogę i mniej
przystanków.
- radny Sobczyk – jaka byłaby stawka gdyby pominięto remont autobusu w
kalkulacji.
- Kierownik ZUK – stawka kalkulowana była z remontem, bez remontu stawka
będzie wynosić 2,46 zł.
- radny Sobczyk – chciałem zauważyć, że kalkulacja powinna inaczej wyglądać.
Eksploatacja powinna być wkalkulowana od samego początku posiadania
autobusu. Wtedy rozbiłoby się to na poszczególne lata eksploatacji w przeciwnym
razie należy skalkulować na 4-5 zł i postawić bo nikt nie będzie chciał jeździć.
- Kierownik ZUK – wcześniej była robiona amortyzacja, jak autobus był w
posiadaniu gminy.
- radny Sobczyk – nie wyobrażam sobie, że ktoś prywatny usterką powstałą w
trakcie usługi obciąży zleceniodawcę.
Podjęto dyskusję związaną z przedstawionym problemem. W dyskusji omawiano
przedstawione stawki przez ZUK, oraz koszty eksploatacji autobusu. Omawiano
również kwestie stanu technicznego dróg. Radny Sobczyk – stwierdził, że ustalając
stawkę na trasę dla naszego autobusu to ustalamy stawkę ogólną, ale wycieczki z
dziećmi odbywają się po dobrych drogach, a inny przewoźnik bierze niższą stawkę.
Wójt dodał, że ten autobus nie jeździ na wycieczki.
- radny Worach – zapytał czy w ostatnim roku usługi na maszyny mają tendencję
wzrostową czy spadkowa, bo z materiałów wynika, że są to tendencje
spadkowe.
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Kierownik ZUK – jest wzrost z np. beczki czy Bobcata dla osób prywatnych.
Ogólnie dla osób prywatnych nie ma tendencji spadkowych usług beczką i
bobcatem.
radny Worach – stwierdził, że Wójt Gminy ma wolną rękę, zgadzam się z
radnym Sobczykiem, musimy czuwać nad naszymi stawkami, czy chcemy być
usługodawcami czy nie. Musimy też śledzić konkurencję i nie możemy
podnosić stawek, bo klienci pójdą gdzie indziej.
Pan Łumiński K-t Gminny OSP– podziękował za współpracę z radą i
zasygnalizował, że w 2010 roku będą obchody powstania jednostek OSP. 85
lat OSP Poświętne i 55 w Gapininie. Po zarządzie gminnym stwierdzono, że nie
będziemy wnioskować o środki z budżetu. Zostałem upoważniony przez zarząd
gminny OSP aby zaapelować by radni uczestniczyli w zebraniach
sprawozdawczych OSP. Dodał, że uczestniczy w posiedzeniach zarządu
powiatowego OSP.
radny Lipski – proszę o terminy zebrań
Pan Łumiński K-t Gminny OSP – kontynuując stwierdził, że terminy będą
przekazane stosownym pracownikom. Uczestniczę w posiedzeniach Zarządu
Powiatowego i w związku z tym jest prośba o umożliwienie wmurowania
tablicy pamiątkowej w OSP, ponieważ zgłosił się syn pana Wiszniowskiego
założyciela tej jednostki. Planujemy uroczystość na drugiego maja, ale o
konkretnych terminach powiadomimy. Przytoczył dane z gminy Białaczów,
gdzie rozwiązano jednostkę będącą w KRSG za brak działalności, a wiąże się
to pośrednio z tym, że jest coraz więcej nagonek na jednostkę w Poświętnem.
Dodał, że Komisja Rewizyjna nie miała uwag do jednostki podczas ostatniej
kontroli. Planujemy sekcję tej jednostki włączyć do państwowej straży
pożarnej. Planowane są szkolenia umożliwiające zwiększenie uprawnień
druhów, ponadto ratownicy przedmedyczni będą składać egzaminy przed
międzynarodową komisją o bezterminowe uprawnienia. Nadmienił, ze kończy
się rok a nie ma szkoleń płatnych, co rzutuje na ocenę jaką dokonuje
państwowa straż pożarna. Po ostatniej kontroli mamy w zaleceniach
przeprowadzenia szkolenia min. BHP, ponowił prośbę o udział radnych w
zebraniach strażackich oraz złożył życzenia noworoczne.
Sołtys wsi Dęba – poruszył kwestie bezpańskich psów, wałęsających się po wsi.
Wójt Gminy – problem dotyczy wszystkich gmin, schroniska są przepełnione.
Psa trzeba zawieźć do schroniska, czy gminę stać na schronisko, które kosztuje
700 zł miesięcznie od jednego psa. Dodał, że powinien być specjalny fundusz i
jedno schronisko w powiecie.
Sołtys wsi Kaliszek – poruszę temat drogi K- 48 i przystanków. Oglądałem
projekt u pani Eli. Przystanek w kierunku Poświętnego przesunięto o 130 m,
nie będzie funkcjonalny dla ludzi gdyż jest za daleko. Proszę o wystąpienie do
projektantów o zmianę decyzji. W kierunku Brudzewic zlokalizowano na
wysokości Drożdża a miał być dla Kaliszka. Ponadto w przypadku odśnieżania
dróg proszę nie czekać aż śnieg będzie zajeżdżony, ponieważ powstają duże
koleiny i odśnieżanie jest mało celowe.
Przewodniczący Rady Gminy – samochody nie miały zamontowanych pługów,
w tej
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chwili pługi są zamontowane i nie będzie problemów.
- radna Kucharczyk – poprosiła o wyrównanie drogi w kierunku Dąbrowy oraz
odgarnianie i posypanie solą lub piskiem drogi do Gapinina ponieważ jest
bardzo śliska.
- Wójt Gminy – drogę do Gapinina my obsługujemy, ponieważ powiat obsługuje
drogę w kierunku Buczka. Nie utrzymamy tych dróg na czarno, sypie się
zakręty. Na czarno to będą duże koszty. Odnośnie K – 48 – robią to fachowcy,
są na to odpowiednie przepisy. Poruszył sprawę kontaktów z ekologami i
dyrekcją ochrony środowiska. Stwierdził, że nie wie czy spotkanie na sesji czy
poza. Większość instytucji nie ma siły na ekologów, ale chcą się spotkać
wspólnie aby osiągnąć konsensus. Uważają, że dyrekcja nadinterpretuje
przepisy. Większość twierdzi, że nie można się z nimi dogadać. Czy zrobić to
na sesji czy na zebraniu wiejskim. Zapytał zebranych o opinię w tej kwestii.
Dodał, że dyrekcja naciąga na niepotrzebne koszty podczas uzgadniania
inwestycji.
- radni zadecydowali, że najlepiej będzie zrobić to na sesji.
- Pan Łumiński – oznajmił, że dążył do uhonorowania jedynego honorowego
członka gminy pana Zacha. Dodał, że dzięki jego pracy powstał film o
działalności pana Zacha. Film powstał dla nas praktycznie za darmo ponieważ
w stworzeniu tego filmu pomogło nam wydatnie Starostwo.
Po zakończeniu dyskusji oraz wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady
Przewodniczący Rady Gminy Marian Grzegorski o godzinie 14 zamknął posiedzenie
XXXI Sesji Rady Gminy Poświętne składając zebranym życzenia wszelkiej
pomyślności w nadchodzącym nowym roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Protokołował
Marian Grzegorski
Bolesław Kośka
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