OR.0002.2.14

P R O T O K Ó Ł Nr II/14
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Poraj
w dniu 2 grudnia 2014 roku
sala narad nr 218
Urzędu Gminy w Poraju, ul. Jasna 21
Czas trwania obrad: 1333 - 1433
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2013 roku, pozycja 594 z późniejszymi zmianami) oraz § 23 ust. 2
Statutu Gminy Poraj Przewodnicząca Rady Gminy p. Katarzyna Kaźmierczak
otworzyła i prowadziła nadzwyczajną sesję Rady Gminy Poraj.
Ustawowy skład Rady
15 radnych.
Obecni radni
14.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
3. Projekty uchwał w sprawie:
3.1. przedł użenia czasu obowiązywania dotychczasowych dopł at do taryf dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
3.2.

zmian w budżecie Gminy Poraj na 2014 rok.

4. Zamknięcie sesji.

P r z e b i e g o b r a d:
Ad. 1 porządku sesji:
Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

Przewodnicząca Rady Gminy p. K. Kaźmierczak:
1) otworzyła II – nadzwyczajną sesję Rady Gminy Poraj zwołaną na pisemny
wniosek wójta Gminy p. Łukasza Stachery,
2) powitała przybyłych na sesję,
3) na podstawie listy obecności stwierdziła quorum Rady do podejmowania
prawomocnych decyzji – radny p. Andrzej Ludwikowski usprawiedliwił
nieobecność (pobyt w sanatorium).
Lista obecności:
 Radnych – stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Protokółu,
 pozostałych uczestników sesji – zał. nr 2.
Ad. 2 porządku sesji:
Ustalenie dziennego porządku obrad.

Przewodnicząca skierowała pytanie do radnych o uwagi do porządku sesji:
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 radna p. Zdzisława Polak stwierdziła, że nie otrzymała dokumentów na
dzisiejszą sesję, co jest niezgodne z przepisami,
 poparła to stanowisko radna p. Małgorzata Rodek wskazując na brak
wcześniejszej informacjami w tym zakresie.
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniała, że ustawa o samorządzie gminnym nie
precyzuje terminu zawiadomienia o nadzwyczajnych sesjach Rady i w oparciu
o zapisy Statutu Gminy Poraj zarządziła głosowanie porządku obrad, który radni
otrzymali wraz z projektami uchwał przed sesją.
Porządek nadzwyczajnej sesji został uchwalony „jednogłośnie”.

Ad. 3 porządku sesji:
Projekty uchwał.

Projekty uchwał były czytane przez Wiceprzewodniczącego Rady p. Andrzeja
Pawłowskiego - stanowią akta Biura Rady OR.BR.0006.
Rada Gminy Poraj podjęła Uchwały Nr:
1) Nr 3(II)14 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych
dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków – Uchwała została podjęta 13 głosami za i 1
wstrzymującym się od głosu;
2) Nr 4(II)14 w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na 2014 rok.
Za przyjęciem Uchwały głosowało 10 radnych, 1 radny był przeciwny i 3 radnych
wstrzymało się od głosu.
Dyskusja do podpunktu 3.1.:
 wójt p. Ł. Stachera stwierdził, że Rada Gminy poprzedniej kadencji
w roku 2013 podjęła Uchwałę w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Poraj i w roku ubiegłym przedłużyła czas obowiązywania
dotychczasowej taryfy natomiast nie został przedłużony czas
dotychczasowych dopłat z budżetu Gminy i dlatego został
przygotowany projekt uchwały na dzisiejszą sesję bo termin
obowiązywania poprzedniej uchwały upływa z dniem 18 grudnia
bieżącego roku. Wyjaśniał, że do ustalenia ceny wody i ścieków
potrzebny jest cały rok rozliczeniowy i uchwała w tej sprawie będzie
przedmiotem obrad w I kwartale 2015 roku; poprosił o zatwierdzenie
wyżej cytowanego dokumentu;







 z głosem sprzeciwu wystąpiła radna p. Z. Polak i powiedziała między
innymi:
uchwała została podzielona niepotrzebnie na dwa etapy,
dopłata do wody i ścieków planowana była do 18 grudnia 2014 roku i jest
przeciwna dzisiejszej uchwale, co poprosiła zapisać w niniejszym Protokóle,
jest przeciwna dopłatom, bo każdy powinien płacić za siebie,
pytała ile Gmina dopłaca do wody i ścieków;
apelowała do radnych by nie podejmować tej uchwały;
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 radna p. K. Kaźmierczak stwierdziła, że to Spółka gminna a cena wody
jest najtańsza w regionie i poprosiła o wypowiedzenie się radnych
w formie głosowania, co zapisano przy Uchwale Nr 3(II)14;

Dyskusja do podpunktu 3.2.:
 wójt p. Ł. Stachera poinformował o konieczności zwiększenia deficytu
budżetowego z powodu zobowiązań wobec oświaty, ponieważ nie
wpłynęły środki finansowe, a powinny spłynąć do końca tego roku
w kwocie około 5,2 mln za inwestycje: kanalizacji w Jastrzębiu,
Programu cyfryzacji, boisk sportowych; ze sprzedaży mienia gminnego;
pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska; subwencja
oświatowa.
Poprosił radnych o zwiększenie przejściowego deficytu do kwoty 5 mln
zł ze względu na brak środków finansowych na utrzymanie oświaty
w Gminie związanych z odsetkami w ZUS i wypłatą pozostałej części
funduszu socjalnego. Oświadczył, że deficyt musi zostać zapłacony do
końca tego roku. Stwierdził, że w każdym roku dopłaca się do oświaty,
bo subwencja z Ministerstwa nie pokrywa poniesionych nakładów np.
w tym roku oświata kosztowała około 14 mln zł, a mamy otrzymać
około 7 mln. Zwrócił uwagę na szereg inwestycji przeprowadzonych
w poszczególnych jednostkach oświaty na które była możliwość
pozyskania środków zewnętrznych a w latach następnych już takiej
możliwości nie będzie. Przypomniał radnym, że budżet tego roku został
uchwalony ze świadomością, iż zabranie pieniędzy na oświatę i
podobną sytuację obrazuje przygotowany projekt budżetu na rok 2015;

 zdecydowany sprzeciw zgłosiła radna p. Z. Polak i stwierdziła, że jest
radną od kilkunastu lat i nigdy nie było takiej sytuacji, aby ZUS nie był
zapłacony bądź socjalne niewypłacone. Stwierdziła, że wójt otrzymał
już kredyt zaufania Rady, która uchwaliła 3 mln deficyt w budżecie.
Oświadczyła, że będzie głosowała przeciwko uchwale, bo Rada
również odpowiada, że pozwoliła doprowadzić Gminę do takiego stanu
i nie chce być winna jak przyjdzie zarząd komisaryczny;

 radna p. M. Rodek pytała o inne możliwości zwiększenia dochodów
budżetu bez konieczności zaciągania następnego kredytu;

 Wójt oświadczył, że: to nie Gmina nie płaci tylko oświata nie płaci, a
Gmina nie jest w stanie tyle łożyć na oświatę; będzie negocjował z ZUS
na temat odsetek; nie posiadał jakiej kol wiek informacji z ZUS-u na
temat zablokowanych kont w 3 placówkach oświatowych co stało się
na 3 dni przed wyborami; pensje dla oświaty były i są wypłacone w
terminie; przed świętami pracownicy oświaty otrzymają brakującą
część dodatku socjalnego; zadłużenie Gminy wynosi około 16,5 mln zł
łącznie z obligacjami; Rada będzie pracowała nad nowym budżetem i
merytoryczne komisie zajmą się sprawami oświaty, bo subwencja
oświatowa wystarcza na 6-7 miesięcy a dyrekcje złożyły do
prowizorium zapotrzebowanie na 15 mln zł;
 kończąc dyskusję radna p. K. Kaźmierczak stwierdziła, że większość
samorządów nawet bogatszych od naszej Gminy boryka się z tego typu
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problemami i przypomniała radnej p. Polak, że wnioskowała
i głosowała za wypłaceniem socjalnego dla oświaty a teraz jest
przeciwna uchwale i zarządziła głosowanie z wynikiem zapisanym przy
Uchwale Nr 4(II)14.

Ad. 4 porządku sesji:
Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak poinformowała, że 5 grudnia odbędzie się
kolejna sesja Rady Gminy Poraj i po zakończeniu trwającej sesji Radni otrzymają
porządek i projekty uchwał, a będą wybierane Komisje Rady oraz odbędzie się
ślubowanie radnego który jeszcze nie dopełnił tego obowiązku.
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak
podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła II nadzwyczajną sesję Rady Gminy
Poraj.
Protokolant
Inspektor: Maria Kita

Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj
Katarzyna KAŹMIERCZAK

