Protokół z XLVI
Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 27 czerwca 2018 roku w Sali
konferencyjnej urzędu gminy w godzinach 905-1212
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Wiechecki Przewodniczący Rady, który na wstępie
powitał wszystkich zebranych.
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych
uchwał – 12 radnych obecnych w chwili otwarcia posiedzenia.
Ad.2. Na Sekretarza posiedzenia wybrano radnego Szufladowicza – wyraził zgodę.
Ad.3. Pani Grzybek Sekretarz Gminy wniosła o wycofanie uchwały w sprawie udzielenia
dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych oraz
uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Poświętne, a w miejsce wycofanych uchwał o wprowadzenie uchwał zmieniającej
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu i w sprawie przyjęcia projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy
Poświętne oraz przekazania go do organu regulacyjnego, umotywowała wniosek decyzją
księdza proboszcza oraz odnośnie drugiej uchwały zmianą procedury podejmowania uchwały
Za przyjęciem zmian głosowano jednogłośnie.
‐ radny Wiechecki przewodniczący posiedzenia odczytał porządek z wprowadzonymi
zmianami:
Porządek posiedzenia przed zmianami:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i sprawozdania finansowego:

a. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, informacji o
stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok,
b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji
budżetu za 2017 rok,
c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu
za 2017 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,
d. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
e. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej,
f. Dyskusja.
7. Podjecie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminnego
Ośrodka Kultury w Poświętnem.
b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminnej
Biblioteki Publicznej w Poświętnem.
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c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Poświętne za 2017 rok.
d) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2017 rok.
e) w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych.
f) uchylająca Uchwałę Nr XXVII/166/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 sierpnia 2013
roku w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji
publicznej w zakresie organizacji pracy z rodziną.
g) w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poświętnem.
h) w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Poświętne.
i) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Poświętne miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
j) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2018-2029,
k) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 r.
l) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
ł) w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
8. Interpelacje.
9. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok i sprawozdania finansowego:

a. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, informacji o
stanie mienia oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok,
b. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji
budżetu za 2017 rok,
c. Przedstawienie oceny Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu
za 2017 rok , sprawozdania finansowego i informacji o stanie mienia,
d. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
e. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji
Rewizyjnej,
f. Dyskusja.
7. Podjecie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminnego
Ośrodka Kultury w Poświętnem.
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b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok Gminnej
Biblioteki Publicznej w Poświętnem.
c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Poświętne za 2017 rok.
d) w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2017 rok.
e) zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.
f) uchylająca Uchwałę Nr XXVII/166/13 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 sierpnia 2013
roku w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji
publicznej w zakresie organizacji pracy z rodziną.
g) w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Poświętnem.
h) w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Poświętne oraz przekazania go do organu regulacyjnego,
i) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Poświętne miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych.
j) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2018-2029,
k) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 r.
l) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji
ł) w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
8. Interpelacje.
9. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.
Za przyjęciem porządku posiedzenia z wprowadzonymi zmianami głosowano jednogłośnie.
Ad.4. Protokół z XLV Sesji Rady Gminny przyjęty został jednogłośnie.
Ad.5. Informacje przedstawił pan Franas Wójt Gminy.
Ad.6.a. Pani Koska Skarbnik Gminy omówiła wykonanie budżetu gminy za rok 2017 pod
kontem sprawozdań finansowych.
O godzinie 950 na posiedzenie przybył pan Klimczak wicemarszałek województwa łódzkiego,
radny Wiechecki ogłosił kilkuminutową przerwę w posiedzeniu.
O godzinie 1021 wznowiono posiedzenie.
‐ radny Worach pytał o dyskusje do sprawozdań, odnosząc się do przedstawionego
sprawozdania zarzucił niskie nakłady na inwestycje w stosunku do wielkości budżetu,
stwierdził, że ma zastrzeżenia do źródeł finansowania inwestycji, ponieważ większość
wydatków inwestycyjnych pokrywane są z własnego budżetu, zarzucił małą
aktywność inwestycyjną, dodał, że składane wnioski jakoś nie przechodzą pozytywnej
oceny, zwrócił uwagę na nadwyżkę, która można by było zainwestować, dodał, że w
gminie zamknęło się kółko refundacyjne, podobna sytuacja była w latach poprzednich,
tez było wiele obietnic, a i tak większość inwestycji musimy pokrywać ze środków
własnych,
‐ pan Franas Wójt Gminy odnosząc się do zarzutów radnego stwierdził, że są
nieprawdziwe, przedstawił zrealizowane projekty, pozyskane środki, dodał, że często
zwroty środków SA w styczniu, co zmienia charakter wykonania budżetu, stwierdził,
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że gmina inwestuje bardzo dużo przy półtora milionowym budżecie 9inqwestycyjnym.
Zarzucił radnemu brak doświadczenia w zarządzaniu. Omówił działalność w roku
2017, dodał, że współpracuje ze wszystkimi sołtysami, Izba Obrachunkowa
pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Gmina pozyskuje wiele środków ale
wszystko odbywa się w ramach konkursu, gdzie musimy konkurować często z dużymi
jednostkami. Zapoznał zebranych z remontami dróg gminnych, przedstawił
kilometraż,
‐ radny Worach pytał o przebudowę chodnika ulicy Akacjowej, ilu wykonawców to
realizowało,
‐ pani Korycka Kierownik referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji, Gospodarki
Mieniem i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Poświętne oznajmiła, że przy
wielkości przeznaczonych środków nie zachodziła konieczność wyłaniania inspektora
nadzoru, zadanie realizował jeden wykonawca,
‐ radna Szufladowicz stwierdziła, że takie sprawy w ten sposób są omawiane na
komisjach i nie widzi sensu ponownego omawiania tych spraw.
‐ radny Worach stwierdził, że inni uczestnicy sesji również powinni znać te sprawy, na
komisjach często nie ma możliwości omówienia wszystkiego, zadał pytanie czy radna
zabrania mu wypowiadania się.
Ad.6.b. Pani Kośka Skarbnik Gminy przedstawiła opinię Izby Obrachunkowej z łodzi w
sprawie wykonania budżetu za rok 2017 – opinia pozytywna.
Ad.6.c. Radny Grzegorski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił ocenę budżetu
jakiej dokonała komisja rewizyjna.
Ad.6.d. Radny Grzegorski przedstawił wniosek komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium dal pana Franasa Wójta Gminy z tytułu realizacji budżetu gminy za rok 2017.
Ad.6.e. Radny Grzegorski przewodniczący komisji rewizyjnej przedstawił opinię Izby
Obrachunkowej w sprawie wniosku komisji w sprawie absolutorium – opinia pozytywna.
Ad.6.f. radny Kacprzak przewodniczący komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa
stwierdził, że budżet został wykonany prawidłowo, zrealizowano założone inwestycje
wnioskował o udzielenie absolutorium.
Przewodniczący posiedzenia ogłosił przerwę w posiedzeniu.
O godzinie 1115 wznowiono posiedzenia.
Ad.7.a. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2017 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem przedstawiła pani Kośka Skarbnik
Gminy.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2017 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Poświętnem głosowano jednogłośnie.
Ad.7.b. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem przedstawiła pani Kośka Skarbnik
Gminy.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
2017 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem głosowano jednogłośnie
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Ad.7.c. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Poświętne za 2017 rok przedstawiła pani Kośka Skarbnik
Gminy.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu gminy Poświętne za 2017 rok przedstawiła pani Kośka Skarbnik Gminy
głosowało 11 radnych, przy 1 wstrzymującym.
Ad.7.d. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z
tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok. przedstawił radny Grzegorski Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne z
tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok głosowało 11 radnych przy 1 przeciw.
Ad.7.e. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi
leczniczemu omówiła pani Grzybek Sekretarz Gminy.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi
leczniczemu głosowano jednogłośnie.
Ad.7.f. Projekt uchwały uchylającej Uchwałę Nr XXVII/166/13 Rady Gminy Poświętne z
dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji
zadania administracji publicznej w zakresie organizacji pracy z rodziną omówiła pani
Grzybek Sekretarz Gminy.
- uwag nie wniesiono.
A przyjęciem uchwały uchylającej Uchwałę Nr XXVII/166/13 Rady Gminy Poświętne z dnia
29 sierpnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania
administracji publicznej w zakresie organizacji pracy z rodziną głosowano jednogłośnie.
Ad.7.g. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Poświętnem omówiła pani Wiktorowicz Kierownik GOPS-u.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Poświętnem głosowano jednogłośnie.
Ad.7.h. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Poświętne oraz przekazania go do
organu regulacyjnego omówił pan Lipski Kierownik referatu Usług Komunalnych,
Infrastruktury, Rolnictwa i Leśnictwa
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Poświętne oraz przekazania go do
organu regulacyjnego głosowano jednogłośnie.
Ad.7.i. Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Poświętne miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych omówiła pani Grzybek Sekretarz Gminy.
‐ radny Worach złożył wniosek o wpisanie do uchwały ograniczeń odległości od szkół i
przedszkoli do 100 metrów.
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Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przeciw 10 – wniosek upadł.
Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Poświętne miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych głosowało 10 radnych, 1 był przeciw.
‐ pani Grzybek Sekretarz Gminy oznajmiła, że każde zezwolenie wydawane przez
gminę jest dodatkowo oceniane przez gminna komisję profilaktyki alkoholowej.
‐ radny Serafin stwierdził, że odległość nie ma znaczenia dla chętnych do nabycia
alkoholu.
Ad.7.j. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy
Poświętne na lata 2018-2029 omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne
na lata 2018-2029 głosowano jednogłośnie.
Ad.7.k. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 r. omówiła pani
Kośka Skarbnik Gminy.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 r. głosowano
jednogłośnie.
Ad.7.l. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji omówiła
pani Kośka Skarbnik Gminy.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji głosowano
jednogłośnie.
Ad.7.ł. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w
Łodzi omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy.
- uwag nie wniesiono.
Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w
Łodzi głosowano jednogłośnie.
Ad.8 Interpelacji nie złożono.
Ad.9. Pan Baran Komendant Komisariatu Policji w Drzewicy podziękował za przychylność
rady, omówił przeznaczenie przyznanych środków.
‐ pan Wiechecki sołtys Dęby w imieniu sołtysów podziękował Wójtowi za dobrą
współpracę, dodał, że praca Wójta i urzędu jest efektywna, nie ma czego się
powstydzić, podziękował za obiektywizm.
‐ radny Worach zwrócił się w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej o
dane dotyczące współpracy ze stowarzyszeniem Dolina Pilicy pod kontem porównania
środków pozyskanych do środków włożonych w ramach członkowstwa.
‐ pan Franas Wójt Gminy podziękował za ciepłe słowa, podsumował działalność
inwestycyjną gminy, zwrócił uwagę na zaangażowanie pracowników merytorycznych.
Poinformował, że w związku z suszą skierowano stosowne dokumenty do wojewody,
do 5 lipca można składać wnioski o odszkodowanie. Zaprosił wraz z sołtysem
Anielina na święto pieroga oraz zaapelował o udostępnianie gruntów pod parkingi
podczas jubileuszu koronacji.
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‐

radny Serafin stwierdził, że zaangażowanie sołtysów przyczyniło się również do
realizacji budżetu.
Po zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady sesji radny
Wiechecki Przewodniczący posiedzenia o godzinie 1212 zamknął posiedzenie XLVI Sesji
Rady Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Koska
Kazimierz Wiechecki
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