Protokół z XLIX
Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 28 września 2018 roku w Sali
konferencyjnej urzędu gminy w godzinach 908-1130
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Wiechecki Przewodniczący Rady Gminy, powitał
zebranych radnych, Wójta Gminy, Sekretarza i Skarbnika oraz sołtysów, kierowników
jednostek i zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania prawomocnych
uchwał. Na Sekretarza posiedzenia wybrano radnego Szufladowicz – 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 XLVIII sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 roku.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie statutu Gminy Poświętne,
b) zmieniająca uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne z dnia 30 sierpnia 2012 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Poświętne,
c) w sprawie aktualności studium i planów miejscowych gminy Poświętne,
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Poświętne na lata 2018-2029,
e) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018 r.,
f) w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem środków pieniężnych w
formie dotacji
9. Interpelacje.
10. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
11. Zakończenie posiedzenia.
Ad.4. Protokół z XLVIII Sesji Rady Gminy przyjęto jednogłośnie.
Ad.5. Informacje przedstawił pan Franas Wójt Gminy.
- uwag nie wniesiono.
Ad.6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku przedstawiła pani
Kośka Skarbnik Gminy.
Przewodniczący posiedzenia ogłosił pięciominutową przerwę w posiedzeniu.
Ad.7.a. Projekt uchwały oraz statut gminy omówiła pani Grzybek Sekretarz Gminy, dodała, że
według nowych przepisów gmina musi zabezpieczyć w budżecie środki i przygotować system
transmisji obrad,
 radny Worach pytał o zabezpieczone środki na przystosowanie funkcjonowania rady
do nowych przepisów, przepisy pojawiły się już w styczniu, wynika z niej konieczność
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podjęcie wielu uchwał, pytał o powody zwlekania, wyraził obawę czy wszystko
zostanie przygotowane do nowej kadencji,
 pani Grzybek Sekretarz Gminy oznajmiła, że wpływ na to miało wiele kwestii a między
innymi problemy kadrowe, wiele zmian w przepisach, firmy oferujące systemy
rejestracji długo nie mogły dostosować swoich systemów, zapewniła, że gmina zdąży
z przystosowaniem do nowej kadencji,
 pani mecenas uzupełniając dodała, że RODO wpływa na wiele ustaleń przepisów,
zwróciła uwagę na problem transmisji wizyjnej wyborów, dodała, że będzie jeszcze
wiele zmian w przepisach, odnośnie statutu to gmina wzorowała się na statucie
wzorcowym urzędu wojewódzkiego, opracowanie jest możliwie najbardziej trafne
jednakże nie wykluczamy dalszych zmian i dostosowania do potrzeb gminy,
 radny Worach oznajmił, że środki powinny być zabezpieczone zgodnie z przepisami,
 pani Grzybek Sekretarz Gminy oznajmiła, że na komisjach omawiano przeznaczenie
środków,
 radna Żak pytała o brak ciągłości numeracji paragrafów w statucie,
 pani Grzybek Sekretarz Gminy oznajmiła, że jest to błąd pisarski numeracji,
Wymienione podczas omawiania statutu poprawki radni przyjęli jednogłośnie.
 pani Grzybek Sekretarz Gminy przedstawiła ostateczną wersję uchwały w sprawie
statutu gminy Poświętne,
Za przyjęciem uchwały w sprawie statutu Gminy Poświętne głosowano jednogłośnie.
Ad.7.b. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne z dnia
30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków
i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Poświętne, omówiła pani Grzybek Sekretarz Gminy.
- uwag nie wniesiono,
Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/101/12 Rady Gminy Poświętne z dnia
30 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków
i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Poświętne głosowano jednogłośnie.
Ad.7.c. Przewodniczący Rady oddał głos pani Plich urbaniście, która omówiła przy pomocy
prezentacji aktualność studium i plany miejscowe. Omówienie to stanowi uzasadnienie do
uchwały.
 pani Korycka Kierownik referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji, Gospodarki
Mieniem i Ochrony Środowiska omówiła projekt uchwały w sprawie aktualności
studium i planów miejscowych gminy Poświętne,
 radny Serafin stwierdził, że dobrze, że zrobiono taką analizę, dodał, że od 2002 roku
zagospodarowanie przestrzenne odbywa się po omacku, zwrócił uwagę na
budownictwo w terenach zagrożonych, stwierdził, że należy szybko uporządkować te
sprawy,
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 pani Plich oznajmiła, że analiza jest jakby bilansem zamknięcia kadencji, inicjatywa
należy do Wójta, dodała, że warto jest mieć plan miejscowy szczególnie dla terenów
problematycznych,
 radny Szufladowicz pytał o problemy referatu związane z gospodarka przestrzenną,
 pani Korycka oznajmiła, że praktycznie problemy zostały przedstawione w
prezentacji,
 radny Worach zaznaczył, że plany powinny być konsultowane z mieszkańcami, błędne
opracowanie może powodować wiele problemów,
 pani Korycka oznajmiła, że zakres konsultacji określa ustawa, proces długotrwały,
 pan Franas Wójt Gminy oznajmił, że jest to początek, wywołanie dyskusji, chcemy
wyjść naprzeciw mieszkańcom w przyszłości i realizować plany,
Za przyjęciem uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych gminy
Poświętne głosowano jednogłośnie.
Ad.7.d. 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.e. 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.f. Projekt uchwały w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem
środków pieniężnych w formie dotacji omówiła pani Kośka Skarbnik Gminy,
- uwag nie wniesiono,
Za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem
środków pieniężnych w formie dotacji głosowano jednogłośnie,
Ad.8. Nie było
Ad.9. Pan Szczepaniak Komendant Gminny OSP podziękował za zaufanie i przyznanie
dodatkowych środków do zakupu pojazdu ratowniczego, omówił problemy kadrowe w OSP,
dodał, że w ostatnim czasie zwiększa się zainteresowanie strażą wśród młodzieży, obecnie
mamy pełna obsadę,
 pan Franas Wójt Gminy również podziękował za przychylność, dodał, że samochód
kupujemy nie na kilka, lecz na kilkadziesiąt lat. W jednostce obecnie jest najstarszy i
najbardziej awaryjny pojazd. Jednostki z Brudzewic i Gapinina nabyły używane
pojazdy ale w bardzo dobrym stanie technicznym,
 radny Szufladowicz pytał o wzrost wyjazdów ratowniczych,
 pan Szczepaniak Komendant Gminny omówił charakter wyjazdów ratowniczych,
dodał, że najwięcej jest do wypadków, później pożarów, ale również do usuwania
niebezpiecznych owadów,
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 pani Grzybek Sekretarz Gminy zaprosiła na święto p9ieczonego ziemniaka do
Brudzewic,
 radny Serafin pytał o termomodernizację budynków szkolnych,
 pani Korycka zapoznała z problemami pozyskiwania środków oraz realizacją
programu termomodernizacji budynków, obecnie będzie ocieplany budynek szkoły w
Brudzewicach a potem w Dębie,
 radny Worach pytał o zakupioną łódź ratowniczą, gdzie ona trafi, dodał, że są to
pytania od mieszkańców ,
 pan Franas Wójt Gminy oznajmił, że łódź jest zakupiona dla OSP Brudzewice ze
środków Komendy Powiatowe Straży Pożarnych, obecnie jest uzbrajana i
przygotowywana do wodowania, dodał, że osobiście był za tym, aby łódź była w OSP
Gapinin, jednakże taka była decyzja komendy. Łódź będzie służyć mieszkańcom całej
gminy a być może i poza nią, posłuży szybszemu włączeniu OSP Brudzewice do
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego,
 radny Worach oznajmił, że cieszy go taki zakup, dodał, że wielu mieszkańców pytało
go o celowość zakupu, łódź powinna trafić do OSP Gapinin
Po zakończeniu dyskusji i wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady radny
Wiechecki Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 1130 zamknął posiedzenie XLIX Sesji Rady
Gminy Poświętne.
Protokołował
Przewodniczył
Bolesław Kośka
Kazimierz Wiechecki
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