Protokół
z posiedzenia XLI Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 18 stycznia
2018 roku w sali konferencyjnej urzędu gminy w godzinach 1207-1502
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Wiechecki Przewodniczący Rady Gminy, powitał
zebranych radnych, kierownictwo urzędu, przybyłych gości, sołtysów i kierowników
jednostek.
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych
uchwał.
Ad.2. Na Sekretarza posiedzenia wybrano radnego Szufladowicza – wyraził zgodę.
Ad.3. Radny Wiechecki zaproponował zmianę porządku obrad poprzez zamianę zagadnień w
punktach 7 i 9.
‐ pani Grzybek Zastępca Wójta wniosła o włączenie do porządku posiedzenia uchwały
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi
Prokuratora Rejonowego w Opocznie na uchwałę Rady Gminy Poświętne nr
XXXIV/217/14 z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie gminy Poświętne, umotywowała powód
wprowadzenia uchwały.
Radny Wiechecki poddał pod głosowanie przyjęcie zmian do porządku posiedzenia. Radni
jednogłośnie przyjęli zaproponowane zmiany.
Porządek posiedzenia przed wprowadzonymi zmianami:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i przestępczości na terenie
Gminy Poświętne.
6. Informacja z działalności komisji stałych Rady Gminy Poświętne w roku 2017.
7. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - podsumowanie roku
2017.
8. Podjecie uchwał:
a) w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2018,
b) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne,
c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o wartości większej niż 10 000 zł,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,
e) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r.,
f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2026,
9. Interpelacje.
10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.
Porządek po wprowadzeniu zmian:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
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3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i przestępczości na terenie
Gminy Poświętne.
6. Informacja z działalności komisji stałych Rady Gminy Poświętne w roku 2017.
7. Interpelacje.
8. Podjecie uchwał:
a) w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2018,
b) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne,
c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o wartości większej niż 10 000 zł,
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego,
e) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r.,
f) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2026,
g) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi
Prokuratora Rejonowego w Opocznie na uchwałę Rady Gminy Poświętne nr XXXIV/217/14
z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Poświętne.
9. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym - podsumowanie roku
2017.
10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.
Porządek posiedzenia z wprowadzonymi zmianami został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4. Protokół z XL Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie.
Ad.5. Informacja o stanie bezpieczeństwa, porządku publicznego i przestępczości na terenie
Gminy Poświętne przedstawił pan Dworak Zastępca Komendanta Powiatowego Policji oraz
pan Baran Kierownik Komisariatu Policji w Drzewicy.
‐ pan Dworak podziękował za owocna współprace i przychylność gminy objawiająca
się częstym wsparciem finansowym, złożył noworoczne życzenia,
‐ pan Baran przedstawił szczegółową informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego
na terenie gminy,
‐ pan Dworak uzupełniając przedstawiona informację dodał, że OSP odgrywają dużą
rolę we współpracy z Policją szczególnie przy poszukiwaniach zaginionych jakich jest
wiele w okolicznych lasach, na podstawie przedstawionej statystyki należy stwierdzić,
że tendencje są spadkowe prowadzą do poprawy bezpieczeństwa, zaapelował o
uzupełnianie mapy zagrożeń, zachęcił do korzystania z usług dzielnicowego
przedstawiając jego zadania.
- radni pytań nie wnieśli.
Ad.6. Radny Szufladowicz przedstawił informację z działalności komisji Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Spraw Socjalnych w roku 2017 – w załączeniu do protokołu,
‐ radny Kacprzak przewodniczący komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
przedstawił informacje o działalności komisji w roku 2017, w załączeniu do
protokołu,
‐ radny Grzegorski wzorem poprzedników przedstawił również informacje o
działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2017, w załączeniu do protokołu.
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Ad.7. Interpelacji nie wniesiono.
Ad.8. a. Plany pracy na rok 2018 przedstawili Przewodniczący komisji stałych Rady gminy.
Za przyjęciem uchwały w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na
rok 2018 głosowano jednogłośnie.
Ad.8.b. Radny Wiechecki Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Rady Gminy
Poświętne na rok 2018,
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Poświętne głosowano
jednogłośnie.
Na posiedzenie przybyli zaproszeni goście w osobach:
- pan Włodzimierz Skorupski – Powiatowy lekarz Weterynarii,
- pan Dawid Kosylak Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno,
- pan Andrzej Kopania Prezes MPK Opoczno.
Ad.8.c. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o wartości
większej niż 10 000 zł omówiła pani Korycka Kierownik Referatu Zamówień Publicznych,
Inwestycji, Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska,
- pytań i uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o wartości
większej niż 10 000 zł głosowano jednogłośnie.
Ad.8.d. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu
terytorialnego przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy.
- pytań i uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządu
terytorialnego głosowano jednogłośnie.
Ad.8.e. Pani Kośka Skarbnik Gminy wniosła do projektu uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy na rok 2018 autopoprawkę,
- uwag nie wniesiono,
Autopoprawkę radni przegłosowali jednogłośnie.
Po przedstawieniu zmian w budżecie gminy pani Koska Skarbnik Gminy wniosła o jego
przegłosowanie.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2018 r. głosowano
jednogłośnie.
Ad.8.f. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Poświętne na lata 2018-2026 omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy,
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Poświętne na lata 2018-2026 głosowano jednogłośnie.
Ad.8.g. Pani Grzybek Zastępca Wójta omówiła powody wprowadzenia uchwały w sprawie
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora
Rejonowego w Opocznie na uchwałę Rady Gminy Poświętne nr XXXIV/217/14 z dnia
9 maja 2014 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Poświętne pod obrady, dodała, że jest to konsekwencja skargi prokuratora,
zapoznała zebranych z treścią skargi.
- uwag nie wniesiono.
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Za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Opocznie na uchwałę Rady Gminy Poświętne nr
XXXIV/217/14 z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Poświętne głosowano jednogłośnie.
Ad.9. Pan Franas Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami oraz
obszerna informację popartą prezentacja multimedialną w której przedstawił działalność
gminy w roku 2017, podsumowując zrealizowane inwestycje oraz zamierzenia na najbliższy
okres.
Na posiedzenie przybyli:
‐ pan Paweł Werłos Wójt Gminy Mniszków,
‐ pan Waldemar Nojek Przewodniczący Rady Gminy Mniszków oraz
pani Twaróg Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich.
‐ pan Franas Wójt Gminy przedstawił zebranym nowopowołanego Sekretarza Gminy
panią Marię Grzybek, podziękował za współprace umożliwiająca zrealizowanie talk
wielu inwestycji.
- uwag nie wniesiono.
Ad.10. Pan Werłos Wójt Gminy Mniszków podziękował za zaproszenie wyraził uznanie w
związku z realizacja tak wielu inwestycji, dodał, że jest czego zazdrościć,
‐ pan Kopania Prezes MPK w imieniu nieobecnego burmistrza Opoczna i swoim
podziękował za zaproszenie, pogratulował sukcesów,
‐ pan Skorupski Powiatowy Lekarz Weterynarii przyłączając się do życzeń i gratulacji
poruszył zagadnienia związane z afrykańskim pomorem świń, zaprosił na
organizowane szkolenia,
‐ pani Grzybek Zastępca Wójta odczytała list od Posła na Sejm RP Roberta Telusa.
Wobec wyczerpania zagadnień przewidzianych pod obrady i zakończeniu dyskusji radny
Wiechecki Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 1502 zamknął posiedzenie XLI Sesji
Rady Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Kazimierz Wiechecki
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