Protokół
z XLVIII Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 3 września 2018 roku w Sali
konferencyjnej urzędu gminy w godzinach 14.00-16.00
Obecni według listy obecności – 13 radnych obecnych w chwili otwarcia posiedzenia. Posiedzenie
otworzył radny Kazimierz Wiechecki Przewodniczący Rady, który powitał przybyłych na sesję.
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad.2. Na Sekretarza posiedzenia wybrano radnego Szufladowicza – wyraził zgodę.
Ad.3. Pani Grzybek Sekretarz Gminy wniosła o włączenie do porządku posiedzenia uchwały w sprawie
określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły
Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu Gminy Poświętne w roku szkolnym 2018/2019.
Umotywowała zasadność wprowadzenia uchwały.
Poniższy porządek wraz z wprowadzonymi zmianami został przyjęty jednogłośnie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVI I XLVII sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Przygotowanie placówek oświatowych do roku szkolnego 2018/2019 – informacja dyrektorów.
7. Ocena funkcjonowania szkół za rok szkolny 2017/2018.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci uczęszczających do Szkoły
Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu Gminy Poświętne w roku szkolnym 2018/2019
b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2018-2029,
c) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 r.,
d) w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem środków pieniężnych w formie
dotacji.
e) uchylająca uchwałę Nr XXXVIII/243/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 26 września 2014 r. w
sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej,
9. Interpelacje.
10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.
Ad.4. Protokół z XLVI sesji Rady Gminy Poświętne przyjęto jednogłośnie.
Protokół z XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Poświętne przyjęto jednogłośnie.
Ad.5. Pan Franas Wójt Gminy przedstawił 9informację z działalności międzysesyjnej.
- pytań nie było.
Ad.6. Pani Grzegorska przedstawiła informacje o przygotowaniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do
nowego roku szkolnego.
- pytań nie było.
Pan Gwizdoń Dyrektor Szkoły Podstawowej w Poświętnem przedstawił informacje o przygotowaniu
szkoły do nowego roku szkolnego.
 radny Serafin stwierdził, że szkoła w Dębie czeka również na termomodernizację, dodał, że ze
względu na bezpieczeństwo dzieci należy wyremontować chodnik,
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pani Nowak Kierownik Filii Szkoły Podstawowej w Dębie oznajmiła, że na zewnątrz budynek
może nie jest najładniejszy ale za to wewnątrz dzieje się bardzo wiele, obecnie szkoła
pozyskała tablicę in5teraktywną,
 pan Franas Wójt Gminy omówił podejmowane działania mające na celu termomodernizację
budynków szkół, dodał, że w następnych latach również szkoła w Dębie jest przewidziana do
termomodernizacji,
 radny Szufladowicz poinformował o przeglądach szkół jakich dokonała komisja oświatowa.
Ad.7. Pani Grzegorska dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przedstawiła informację z realizacji
zadań oświatowych w minionym roku szkolnym.
- pytań nie było,
Podobnie pan Gwizdoń dyrektor Szkoły Podstawowej również przedstawił informację z realizacji
zadań oświatowych w minionym roku szkolnym. Zapoznał zebranych z wynikami egzaminu
gimnazjalnego,
- pytań nie było,
Ad.8.a. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu Gminy Poświętne w roku
szkolnym 2018/2019 omówiła pani Grzybek Sekretarz Gminy,
- pytań nie było,
Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości dofinansowania posiłków dla dzieci
uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Poświętnem filia Dęba z terenu Gminy Poświętne w roku
szkolnym 2018/2019 głosowano jednogłośnie.
Ad.8.b. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata
2018-2029, omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy.
- pytań nie było,
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata
2018-2029, głosowano jednogłośnie.
Ad.8.c. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 r., omówiła pani Koska
Skarbik Gminy.
- pytań nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 r., głosowano jednogłośnie.
Ad.8.d. Projekt uchwały w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem środków
pieniężnych w formie dotacji. omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy,
- pytań nie było.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem środków
pieniężnych w formie dotacji. głosowano jednogłośnie.
Ad.8.e. Projekt uchwały uchylająca uchwałę Nr XXXVIII/243/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 26
września 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej, omówiła pani Grzybek
Sekretarz Gminy,
- pytań nie było.
Za przyjęciem uchwały uchylająca uchwałę Nr XXXVIII/243/14 Rady Gminy Poświętne z dnia 26
września 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej, głosowano Jednogłośnie.
Ad.9. Interpelacji nie złożono.
Ad.10. Pani Grzybek Sekretarz Gminy przypomniała o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego
na zakończenie kadencji.
 pan Szczepaniak Komendant Gminny OSP podziękował za wsparcie dla jednostki OSP,
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pan Franas Wójt Gminy podziękował strażakom za zaangażowanie podczas jubileuszu
koronacji cudownego obrazu,
 ksiądz Cedrowski przyłączył się do podziękowań złożonych przez Wójta.
 pan Franas Wójt Gminy w imieniu dyrektora muzeum regionalnego w Opocznie zaprosił na
inscenizację potyczki Wojska Polskiego z Niemcami w czasie której zginął niemiecki generał.
Zaprosił również wszystkich na dożynki gminno-parafialne do Studzianny w dniu 16 września.
 radna Szufladowicz pytała o przebieg imprezy nazwanej Techno las, dodała, że krąży wiele
różnych informacji.
 pan Franas Wójt Gminy stwierdził, że odcina się od tej imprezy, dodał, że z komendantem
Policji byli u właścicielki nieruchomości próbując odwieść ją od tego zamiaru, organizatorzy
pochodzą z warszawy i wydzierżawiają grunt od naszych mieszkańców.
 pana Baran kierownik komisariatu Policji w Drzewicy dodał, że Policja również przygląda się
sprawie, ale na dzień dzisiejszy nie można interweniować, dodał, że będzie jeszcze spotkanie
z organizatorami i sprawdzimy zabezpieczenie imprezy.
Ad.11. O godzinie 16 radny Wiechecki Przewodniczący Rady Gminy Poświętne zamknął obrady.
Protokołowała
Przewodniczył
Elżbieta Sobczyk
Kazimierz Wiechecki
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