Protokół
z XL Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2017 roku w sali
konferencyjnej urzędu gminy w godzinach 1305-1517
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Wiechecki Przewodniczący Rady Gminy, który
powitał zebranych radnych, kierownictwo urzędu, sołtysów, kierowników jednostek oraz
zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził kworum ( 12 radnych obecnych
w chwili otwarcia posiedzenia). Na Sekretarza obrad wybrano radnego Szufladowicza-wyraził
zgodę.
Ad.3. Poniższy porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Podjecie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2018,
b) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 20182025,
c) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2017 r.,
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2017-2021,
e) w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Poświętne,
f) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2018 rok,
g) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018,
7. Interpelacje.
8. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
9. Zakooczenie posiedzenia.
Ad.4. Protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Przyjęto bez uwag.
Ad.5. Informację przedstawił pan Franas Wójt Gminy. O godzinie 1310 przybył radny Serafin.
‐ radny Kacprzak wyraził podziękowanie dla Wójta za szeroką promocje gminy.
‐ pan Franas Wójt Gminy podkreślił, że przyjęta forma promocji gminy poprzez takie
spotkania o jakich mówił w wystąpieniu jest bardzo ważna, ponieważ promocja
prawie nic nie kosztuje gminy, dodał, że na taki sukces pracowało wiele osób, którym
należą się również podziękowania, promocja poprzez takie spotkania wpisuje się w
rozwój turystyki,
‐ radny Worach pytał o program rozwoju turystyki jaki miał byd realizowany i powody
jego braku,
‐ pan Franas Wójt Gminy oznajmił, że projekt nie uzyskał akceptacji w urzędzie
marszałkowskim o sytuacji poinformowałem radę w listopadzie, jeżeli pojawi się
możliwośd będziemy aplikowad ponownie,
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‐
‐

radny Worach pytał o koszty opracowania projektu i powody braku akceptacji,
pani Korycka Kierownik referatu omówiła powody braku akceptacji, dodała, że
dokumentacja kosztowała 40 tys. zł,
Ad.6.a. Pani Kośka Skarbnik Gminy zapoznała zebranych z opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej o projekcie budżetu gminy na rok 2018, opinia pozytywna. Następnie
rozpoczęła omawianie zapisów uchwały budżetowej gminy Poświętne na rok 2018.
‐ radny Worach stwierdził, że budżet jest skonstruowany ambitnie w wersji
papierowej, jednakże wykonanie powinno byd jak największe, jednak nie wszystko
zostało zrealizowane, dodał, że nie jest zwolennikiem zwiększania środków na
promocję, dotychczasowe środki były wystarczające, lepiej inwestowad w
infrastrukturę, dodał, że będzie obserwował realizację,
‐ pan Franas Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi radnego stwierdził, że wszystkim
zależy na pełnym wykonaniu budżetu ale musimy twardo stąpad po ziemi, w dalszej
wypowiedzi odniósł się do budżetów z poprzednich lat i zrealizowanych zamierzeo,
odnośnie projektów z dofinansowaniem oznajmił, że niektóre projekty nie uzyskują
odpowiedniej punktacji z różnych powodów, opracowana dokumentacja nie ginie i
będzie wykorzystywana przy ponownych naborach, omówił planowane zamierzenia
inwestycyjne rozpoczęte i planowane na obecny rok, zadeklarował pełna realizacje
budżetu,
‐ radny Worach dodatkowa pytał jakie grunty gmina zamierza kupid,
‐ pan Franas Wójt Gminy omówił zamierzenia gminy związane z nabyciem gruntów,
dodał, że jest to zabezpieczenie na nieprzewidziane wypadki takie jak np. możliwośd
zakupu gruntu w Anielinie
‐ radna Żak pytała o kwotę 57 tys. zł na co ona jest przeznaczona,
‐ pani Kośka Skarbnik Gminy oznajmiła, że przeznaczone są na wkład własny przy
aplikowaniu o środki zewnętrzne,
‐ radny Kacprzak stwierdził, że budżet jest dobrze skonstruowany, zabezpiecza
wszystkie działy, jest dużo na inwestycje, wniósł o przyjęcie budżetu bez poprawek.
Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2018 rok
głosowało 11 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
Ad.6.b. Pani Kośka Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2025.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2018-2025 głosowano jednogłośnie.
Ad.6.c. Projekt zmian w budżecie gminy na rok 2017 przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy
wnosząc o wprowadzenie i przegłosowanie autopoprawki.
Za przyjęciem autopoprawki głosowano jednogłośnie. Po przedstawieniu zmian wraz ze
zmianami wniesionymi autopoprawką uchwałę w sprawie zmian w budżecie Gminy
Poświętne na rok 2017 r. przegłosowano jednogłośnie.
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Ad.6.d. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Poświętne na lata 2017-2021 przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy.
- pytani i uwag nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne
na lata 2017-2021 głosowano jednogłośnie.
Ad.6.e. Radny Wiechecki Przewodniczący Rady zaproponował zgłaszanie kandydatur na
wiceprzewodniczącego.
‐ radny Szufladowicz zaproponował radnego Zarębę, który wyraził zgodę na
kandydowanie.
Wobec braku dalszych kandydatur Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatur i poddał
pod głosowanie. Zamknięcie listy przegłosowano jednogłośnie.
Do komisji skrutacyjnej zgłoszono radnych Jakubczyk, Szufladowicz i Kacprzaka – radni
wyrazili zgodę na prace w komisji skrutacyjnej. Skład Komisji Skrutacyjnej przyjęto
jednogłośnie.
Na przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej wybrano radną Szufladowicz, która objaśniła
zasady głosowania. Radni głosowali w kolejności alfabetycznej wyczytywani przez
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej. Po przeprowadzeniu głosowania i przeliczeniu głosów
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół głosowania.
Radny Wiechecki Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie wyboru
wiceprzewodniczącego, którym został Jacek Zaremba.
‐ radny Zaręba podziękował radnym za okazane zaufanie.
Ad.6.f. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta.
- pytao i uwag nie było
Za przyjęciem uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok głosowano jednogłośnie.
Ad.6.g. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2018 przedstawiła pani Grzybek Zastępca Wójta.
- pytao i uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2018 głosowano jednogłośnie.
Ad.7. Nie było
Ad.8. Radny Serafin odnośnie promocji gminy zauważył, że należy docenid wszystkich
przyczyniających się do promocji szczególnie panie z kół gospodyo, przedstawił swoje
spostrzeżenia związane z ostatnimi uroczystościami i spotkaniami promocyjnymi, dodał, że
należy uhonorowad zaangażowane osoby namacalnym dowodem,
‐ pan Franas Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi radnego stwierdził, że osoby te
są zawsze nagradzane w różnych formach na jakie gmina ma możliwośd, omówił
przebieg najważniejszych gminnych inwestycji jak również docenił głosowanie
mieszkaoców na wojewódzki budżet obywatelski, omówił możliwości promocji gminy
oraz związane z tym koszty i źródła pozyskiwania,
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‐
‐

pan Wiechecki sołtys Dęby w imieniu wszystkich sołtysów złożył świąteczne życzenia,
pan Franas wójt Gminy dodał, że w od dziś Gminnym Ośrodku Zdrowia będzie
przyjmował pediatra,
‐ radny Wiechecki Przewodniczący Rady wraz z panem Franasem Wójtem Gminy złożyli
wszystkim świąteczne życzenia.
Wobec wyczerpania zagadnieo przewidzianych pod obrady sesji i zakooczeniu dyskusji radny
Wiechecki Przewodniczący Rady Gminy zamknął XL Sesje Rady Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Kazimierz Wiechecki
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