Protokół Nr 5/2010
z XXXVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Poświętne, która odbyła się w dniu
11 maja 2010 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w godz.1300 – 1435
Przewodniczący Rady Gminy radny Marian Grzegorski otworzył XXXVI Sesję
Nadzwyczajną Rady Gminy Poświętne witając zebranych radnych, Wójta Gminy oraz Panią
Sekretarz i Skarbnik Gminy. Na podstawie listy obecności – w załączeniu do protokołu stwierdził kworum władne do podejmowania uchwał. Na sekretarza obrad wybrano radnego
Edwarda Lipskiego. Przedstawił poniższy porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym
5. Podjęcie uchwał
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Opoczno
porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia gminie
Opoczno zadania publicznego z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi,
b) w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2010 rok
6. Interpelacje radnych.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Ad. 2. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie ( 13 radnych brało udział w głosowaniu ).
Ad. 3. Przyjęto jednogłośnie ( 13 radnych brało udział w głosowaniu ).
Ad. 4. Przedstawił Wójt Gminy – w załączeniu do protokołu. Dodał, że sesję zwołano ze
względu na brak środków w budżecie na rozbudowę oczyszczalni.
- radny Worach zapytał na czyj wniosek zwołano dzisiejszą sesję.
-Wójt oznajmił, że sesję zwołano na jego wniosek, ze względu na brak środków na
oczyszczalnię oraz z powodu wystąpienia gminy Opoczno z wnioskiem o porozumienie
międzygminne dotyczące odpadów komunalnych. Gmina Opoczno buduje nowoczesne
wysypisko, a na finansowanie budowy złożono wniosek do urzędu marszałkowskiego i
jednym z warunków otrzymania dotacji jest porozumienie miedzy gminne dotyczące
gospodarki odpadami komunalnymi. W spotkaniu z burmistrzem Opoczna, w której
uczestniczyłem udział brało 14 wójtów z powiatu opoczyńskiego, tomaszowskiego i
przysuskiego, wszyscy złożyli deklarację przystąpienia do projektu.
- radny Franas proszę przypomnieć terminy przetargów
-pani Lasota 14 maja będzie przetarg na termomodernizację ZSS a 28 maja na świetlicę w
Dębie.
-radny Sobczyk zapytał na co rada ma wyrazić zgodę
-radny Worach poprosił o przedyskutowanie kwestii umów.
Ad.5 a. Wójt Gminy omówił kwestie dotyczące projektu uchwały w sprawie porozumienia.
Dodał, że Rada Miejska wyraziła zgodę na zawarcie porozumień z gminami powiatu
opoczyńskiego i oczekuje stosownych uchwał od Rad Gmin. Porozumienie dotyczy
gospodarki odpadami komunalnymi, gmina Opoczno buduje duże wysypisko wraz z
nowoczesną linią do segregacji odpadów. Złożyła wniosek do urzędu marszałkowskiego o
dofinansowanie inwestycji wartej 31 milionów. Jednym z warunków otrzymania dotacji jest
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zawarcie porozumienia z gminami ościennymi. Wszyscy dotychczasowi przedsiębiorcy będą
mogli dostarczać odpady do składowiska w Różannie.
-radny Kacprzak
-Wójt Gminy oznajmił, że w stosunku do poprzednich porozumień rady nie podejmowały
takich uchwał.
-pani Sekretarz oznajmiła, że była tylko uchwała intencyjna w sprawie śmietniska w
Rzeczycy, obecna dotyczy wyrażenia zgody na porozumienie, które będzie publikowane w
dzienniku urzędowym. Jest to umowa zawierająca wszystkie niezbędne zapisy i ma moc
wiążącą obie strony.
-radny Sobczyk zapytał czy porozumienie nie pociągnie za sobą konsekwencji finansowych
dla tych, którzy przystąpili . Opoczno zabezpiecza dla siebie następne lata, gdy będzie ciasno
na wysypisku to nam podziękują.
-Wójt Gminy oznajmił, że nie wnosi to żadnych skutków prawnych, gmina Opoczno już
realizuje inwestycję. Aby otrzymać dotację z urzędu marszałkowskiego musi być
porozumienie, które dotyczy 14 ościennych gmin. Za składowanie odpadów płacą
przedsiębiorcy, którzy będą tam wozić odpady.
-pani Sekretarz oznajmiła, że jeżeli są wątpliwości to można prześledzić porozumienie
literalnie ale zapisy są czytelne.
-radny Kacprzak stwierdził, że mieszkańcy będą negocjować z odbiorcami a nie
składowiskiem. Kto będzie miał większy wpływ na dostawców, Rada czy wysypisko.
-Wójt Gminy zaznaczył, że według nowej ustawy to gmina będzie odbiorcą , ceny będą
wyłonione w przetargu. Stawki na wysypisku wyceni zakład. Przedsiębiorca będzie je musiał
uwzględnić w cenniku. Gmina będzie musiała wskazać wysypisko do wywozu śmieci.
O godzinie 1320 na posiedzenie przybył radny Pawlik
Podjęto dyskusję związaną z porozumieniem oraz kwestiami dotyczącymi wywozu śmieci.
Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Opoczno
porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia gminie Opoczno zadania
publicznego z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi głosowało 14 radnych –
jednogłośnie.
Ad. 5 b. Wójt Gminy omawiając projekt uchwały stwierdził, że brakuje 580 tys. zł na
realizację inwestycji związanej z budową oczyszczalni ścieków. Kwota wynikła z drugiego
przetargu na to zadanie. W związku z czym należy podjąć stosowna uchwałę. Dodał, że
skracanie terminu spowoduje, że żadna firma nie podejmie się prac. Można rozłożyć
inwestycję na dwa lata i być może będzie tańsza oferta. Mamy możliwość ubiegania się o
15% dotację kosztów kwalifikowanych ze względu na to, ze gmina jest w parku. Jest to kwota
około 340 tys. Wydatki ogółem zwiększają się o 580 tys. a kwota przyznana przez urząd
marszałkowski nie jest do zmiany. Rozmawiałem z Prezesem Budzyńskim, który
poinformował, że dotacje , o której mówiłem ustala rada corocznie i nie wiadomo czy w
przyszłym roku również podejmie taką decyzję. To dofinansowanie uruchomiono dopiero w
tym roku.
- radny Sobczyk stwierdził, że gdyby była ta dotacja to zwiększyłaby budżet o 200 tys.
-Wójt oznajmił, że wielkość kwoty wyjdzie ze szczegółowego wyliczenia, rozmowa była
orientacyjna.
-Przewodniczący Rady oznajmił, że jest to duża możliwość i duże zasilenie budżetu
-radny Franas stwierdził, ze niema wyjścia. Prezesa za rok może już nie być, wszystko robimy
w tym roku a jest to rok wyborczy. Miały być oszczędności a ich nie ma. W urzędzie
marszałkowskim też wszystko stawiają na jedną kartę, nie wiemy co będzie później.
-Wójt oznajmił, że z własnego budżetu na inwestycje możemy mieć 700 tys., a inwestycje za
3 mln muszą generować kredyty.
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Podjęto dyskusję związaną z kwestiami zadłużenia gminy oraz możliwościami pozyskania
dodatkowych środków na inwestycje. Wójt w dyskusji przedstawił koszty obsługi kredytów.
-radny Sobczyk zauważył, że przy braku decyzji zamknie się drogę do dalszych inwestycji w
kanalizację.
-Wójt dodał, że było jedno spotkanie w sprawie kanalizacji ale jak zwykle przyszło niewiele
osób. Dodał, że w tej inwestycji występuje dużo problemów technicznych
W dalszej dyskusji omawiano również kwestie zrzutu nieczystości z beczkowozów oraz
możliwości korzystania z innych oczyszczalni.
-radny Worach
-Wójt środki na kanalizację nasza gmina może pozyskać jedynie w PROW, z innych
programów środki są tylko dla aglomeracji przy liczebności ponad 2 tys. mieszkańców w
miejscu a na 1 km kanalizacji musi być przynajmniej 120 gospodarstw. Na dziś w PROW
wykorzystano 65% środków, jesienią będą dodatkowe nabory i już więcej środków nie
będzie.
-radny Sobczyk sądzę, że nie mamy czasu na odwlekanie, wywóz beczkowozem zdrożeje i
uszczęśliwimy wszystkich.
-Przewodniczący Rady oznajmił, że nie ma sołtysów bo nie oni podejmują uchwały, rada
podejmuje uchwały i z tego względu ich nie proszono.
-radny Worach oznajmił, że radni często posiłkują się głosami sołtysów.
-Wójt oznajmił, że są dwa wyjścia albo kredyt i realizacja inwestycji w tym roku, albo
zwiększamy budżet i ryzyko przesunięcia terminu na realizację do maja 2011, może niektóre
firmy przystąpiłyby do przetargu.
-radny Sobczyk stwierdził, że z doświadczenia wynika, że w tym roku jesteśmy przygotowani
z przetargami wcześniej, gro gmin będzie robić to później.
-Wójt
Dalsza dyskusja związana z realizacją inwestycji. W dyskusji przewodniczący komisji
opowiedzieli się za realizacja inwestycji w tym roku i zaciągnięciem zobowiązania.
Omawiano również kwestie związane z lokalizacjami dodatkowych oczyszczalni na terenie
gminy w przyszłości.
-radny Worach dodał, że jednym z miejsc na oczyszczalnię w Brudzewicach były grunty
wspólnoty, ale są jeszcze inne miejsca ale trzeba przeprowadzić rozmowy.
-Wójt oznajmił, że docelowo gmina musi mieć i tak trzy oczyszczalnie.
-radny Worach oznajmił, że dyskutujemy nad kredytami a nie nad lokalizacją, zapytał o
wysokość oprocentowania.
-Wójt oznajmił, ze pożyczka byłaby na 0,5% ale przy dotacji nie może być pożyczka, kredyt
w wysokości 3-4%. Wojewódzki fundusz ochrony środowiska dofinansowywuje
oprocentowanie kredytów.
-radny Worach oznajmił, ze koszt inwestycji w granicach 3 mln, zwrot środków uzyskamy
1,7 mln to na dziś jest to 50/50. Ściągamy pieniądze z unii ale wkładamy również własne.
-Przewodniczący Rady
Dalsza dyskusja związaną z budową oczyszczalni i kredytami.
Przewodniczący na wniosek radnego Woracha ogłosił 3 minutową przerwę w obradach.
-radny Worach oznajmił, że w klubie przedyskutowano problem i podjęto decyzję, że każdy
członek głosuje indywidualnie.
Projekt uchwały przedstawiła pani Skarbnik Gminy. Za przyjęciem uchwały głosowało 11
radnych, przeciw nie było, wstrzymało się 3 (14 radnych brało udział w głosowaniu).
Ad.6. – nie było
Ad. 7. Radny Kacprzak zapytał czy odstąpiono od budowy zjazdu na moście, ponadto
poinformował, że jeżeli nie będą podsypane pobocza asfalt zostanie zniszczony koło
Błaszczyka i w stronę Łęgu.
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-Wójt poinformował, że w programie 3 TV jutro o godzinie 1830 będzie program o powiecie z
migawkami z gmin. Zachęcił do oglądania.
-radny Worach stwierdził, że na drogach są uzupełniane znaki drogowe. Zwrócił uwagę na
niepoprawną nazwę Brudzewic, gdzie wstawiono znak z nazwą miejscowości Iły, a przecież
są to Brudzewice.
-Wójt oznajmił, że nazwa figuruje jako przysiółek. Znaki są uzupełniane na wniosek komisji
bezpieczeństwa po ostatniej kontroli.
-radny Bogusz stwierdził, że na wysokości osad leśnych, dzieci chodzące do szkoły w
Brudzewicach poruszają się niebezpiecznym poboczem, które jest dziurawe i należałoby
zwrócić się o wyrównanie pobocza.
Po wyczerpaniu zagadnień przewidzianych pod obrady sesji i zakończeniu dyskusji
Przewodniczący Rady Gminy radny Grzegorski o godzinie 14 35- zakończył posiedzenie
XXXVI Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy
Protokołował
Marian Grzegorski
Bolesław Kośka

4

