PROTOKÓŁ NR XVIII/17
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 15 lutego 2017 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński.
W posiedzeniu udział wzięli radni ,
załączonych list obecności.

pracownicy Urzędu Gminy i zaproszeni goście wg

Przewodniczący Rady o godzinie 9-tej otworzył obrady XVII-ej sesji Rady Gminy.
Powitał wszystkich zebranych w tym zaproszonych na sesję. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 13
radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
Poinformował, że protokół z XVII sesji Rady Gminy jest wyłożony na stoliku. Jeżeli do końca
sesji nie zostaną wniesione uwagi, uznamy, że protokół został przyjęty bez zastrzeżeń.
Następnie przewodniczący przypomniał, że proponowany porządek obrad został radnym
przesłany wraz z zaproszeniami. Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są wnioski o
zmiany w porządku obrad.

Wobec tego, że zrealizowany został pkt.1 i pkt.2 porządku obrad przechodzimy obecnie do punktu
3 porządku obrad.
Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
Witold Łapiński Wójt Gminy Poświętne
Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe wynika z
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r przepisy wprowadzające uchwałę – Prawo Oświatowe. Gmina
Poświętne jest organem prowadzącym Zespół Szkół w Poświętnem, w skład którego wchodzi
sześcioletnia szkoła publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem oraz
publiczne Gimnazjum w Poświętnem.
Zgodnie z ustawą z dniem 1 września zespół szkół , w skład którego wchodzi jedynie
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum , staje się
ośmioletnią szkołą podstawową w której będą funkcjonować klasy II i III dotychczasowego
gimnazjum umożliwiające uczniom ukończenie tej szkoły. Nowo powstała publiczna ośmioletnia
Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem , będzie szkołą o pełnej strukturze
organizacyjnej, funkcjonującą w jednym budynku.
Pani Bożena Brzozowska Dyrektor Zespołu Szkół w Poświętnem przedstawiła sposób w jaki
będzie zrealizowane przystosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego
ustawą – Prawo Oświatowe.
Jarosław Kazimierz Łapiński Radca Prawny przedstawił projekt uchwały w tej sprawie

Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w zarządzonym
przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie /13 za / podjęła
UCHWAŁĘ Nr XVIII/104/17
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
/ w załączeniu/

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2017 rok
Temat przedstawiła Anna Zawadzka Skarbnik Gminy
Przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.
Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w
zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie /13 za / podjęła
UCHWAŁĘ Nr XVIII/105/17
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2017 rok
/ w załączeniu/

Ad. 5. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady za rok 2016.
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Pan Ryszard Szymborski.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych, czy maja uwagi lub zapytania do
przedstawionego sprawozdania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag, oznacza to, że sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej z działalności w 2016 roku zostało przez Radę przyjęte.
/ w załączeniu /
Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów
przedstawił Pan Andrzej Dzierżek.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych, czy mają uwagi lub zapytania do
przedstawionego sprawozdania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag, oznacza to, że sprawozdanie
Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów z działalności w 2016 roku zostało przez
Radę przyjęte.
/ w załączeniu /

Ad. 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za
rok 2016.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
przedstawił Tadeusz Wiśniewolski Inspektor.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych, czy maja uwagi lub zapytania do
przedstawionego sprawozdania. Ponieważ nikt nie zgłosił uwag, oznacza to, że sprawozdanie z

realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016 zostało przez Radę
przyjęte.
/ w załączeniu /

Ad. 7. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Wniosków nie zgłoszono.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 1100
zamknął XVIII sesję Rady Gminy Poświętne.

Protokółował:

Tadeusz Wiśniewolski

Przewodniczący Rady
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Tadeusz Kamiński

