Protokół
1. z posiedzenia V Sesji Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu 18
stycznia 2019 roku w godzinach 10.05-13.05 w Sali konferencyjnej urzędu
gminy.
Posiedzenie transmitowane online. Pełny przebieg posiedzenia pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=4B5QHsfEVag
Posiedzenie otworzył i prowadził radny Wiechecki Przewodniczący Rady Gminy, który
na samym początku obrad poprosił wszystkich zebranych o minutę ciszy w związku z
tragiczną śmiercią Pana Prezydenta Gdańska, a następnie powitał zebranych. Na
podstawie listy obecności stwierdził kworum władne do podejmowania
prawomocnych uchwał – 15 radnych obecnych.
Na Sekretarza posiedzenia wybrano radnego Bogdana Kacprzaka – wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady przedstawił poniższy porządek posiedzenia, który jednogłośnie
został przyjęty.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie miedzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2019
b) w sprawie planu pracy Rady Gminy Poświętne na rok 2019
c) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
d) w sprawie zmiany statutów sołectw
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata
2019-2029
f) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019
g) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023
7. Interpelacje.
8. Informacje, zapytania, wolne wnioski.

9. Wystąpienie Wójta Gminy podsumowujące wydarzenia i inwestycje w 2018 roku.
10. Zakończenie posiedzenia.
Ad.4. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
Protokół przyjęto – 14 Radnych głosowało ,,za’’ , 1 Radny- brak głosu
Wykaz głosowania w załączeniu do protokołu.
Ad.5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
Po tej części Przewodniczący Rady Gminy Poświętne Kazimierz Wiechecki zarządził
kilku minutową przerwę.
Po przerwie o 10.45 obrady zostały wznowione.
Ad. 6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Gminy Poświętne na rok 2019
- przyjęta jednogłośnie.
- Imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu.
b) w sprawie planu pracy Rady Gminy Poświętne na rok 2019
- przyjęta jednogłośnie.
- Imienny wykaz głosowania w załączeniu do protokołu.
c) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
- Uchwała została przyjęta - 13 Radnych głosowało ,,za’’ ,2 Radnych- brak głosu
- Wykaz głosowania w załączeniu do protokołu.
d) w sprawie zmiany statutów sołectw
- Uchwała została przyjęta jednogłośnie
- Wykaz głosowania w załączeniu do protokołu.
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata
2019-2029
Uchwała została przyjęta - 14 Radnych głosowało ,,za’’ , 1 Radny- brak głosu
Wykaz głosowania w załączeniu do protokołu
f) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na rok 2019
- Uchwała została przyjęta jednogłośnie
- Wykaz głosowania w załączeniu do protokołu.
g) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023

-

- Uchwała została przyjęta jednogłośnie
- Wykaz głosowania w załączeniu do protokołu.
Ad.7. Interpelacje.
- nie złożono.
Ad.8. Informacje, zapytania, wolne wnioski.
- pan Leszek Wiechecki Sołtys Sołectwa Dęba złożył życzenia na 2019r. dla całej Rady
Gminy Poświętne, Pana Wójta i wszystkich zebranych gości oraz poruszył problem
związany z odstrzałem dzików i szkodami jakie wyrządzają w płodach rolnych.
-Po tej części Pan Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Wiechecki przywitał
wszystkich gości zaproszonych na uroczystą sesję.
-Po przywitaniu gości w imieniu całego samorządu wójt Michał Franas wraz z
przewodniczącym RG Kazimierzem Wiecheckim oraz sekretarz gminy Marią Grzybek w
imieniu swoim i całej Rady Gminy Poświętne wręczyli Panu Wicemarszałekowi
Grzegorz Wojciechowski list gratulacyjny
- Pan Wicemarszałek podziękował za otrzymany list gratulacyjny, oraz przywitał
wszystkich obecnych na sesji.
Następnie wójt Michał Franas wraz z przewodniczącym RG Kazimierzem Wiecheckim
uhonorowali prezesa stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Jarosława Olbrychskiego
wręczając pamiątkową tablicę, jako wyraz wdzięczności za finalizację ustawienia i
odsłonięcia w centrum Poświętnego (9 listopada 2018 r.) tablicy poświęconej pamięci
trzech zamordowanych w 1940 r. w Kalininie policjantów z terenu gminy.
Wójt Gminy Poświętne podziękował Państwu Agnieszce i Krzysztofowi Wielgus
założycielom Klubu Honorowych Dawców Krwi „Krew za krew” w Brudzewicach za
zaangażowanie w tak szczytną działalność, a także promocję Gminy.
Przedstawiciele klubu HDK „Krew za krew” wraz z członkiem zarządu klubu HDK
„Kropla życia” w Tomaszowie Mazowieckim Tadeuszem Przywarą wręczyli Wójtowi
Gminy Poświętne Panu Michałowi Franasowi odznakę „Zasłużonego dla Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi”.
Po tej części Przewodniczący Rady Gminy Poświętne Kazimierz Wiechecki zarządził
kilku minutową przerwę.
Po przerwie o 12.18 obrady zostały wznowione.
Ad. 9. Wystąpienie Wójta Gminy podsumowujące wydarzenia i inwestycje w 2018

roku.
Ad.10. Zakończenie posiedzenia.
O godzinie 1315 radny Wiechecki Przewodniczący Rady zamknął posiedzenie V Sesji
Rady Gminy Poświętne.
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