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P R O T O K Ó Ł Nr III/14
z sesji Rady Gminy Poraj
w dniu 5 grudnia 2014 roku
w Urzędzie Gminy w Poraju, ul. Jasna 21
sala nr 220

Sesję Rady Gminy Poraj otworzyła i prowadziła p. Katarzyna
Kaźmierczak – Przewodnicząca Rady Gminy Poraj.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
Sesja Rady Gminy Poraj (RG) trwała od godziny 1137 - 1247.
Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak otworzyła III sesję Rady Gminy Poraj
i powitała: gości w oparciu o Listę uczestników obrad – zał. nr 1 do protokółu
oraz radnych - lista obecności to zał. nr 2. Stwierdziła quorum do podejmowania
prawomocnych decyzji i uchwał przez RG – obecni byli wszyscy radni.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
Przewodnicząca Rady:
 nawiązała do porządku sesji - załącznik nr 3 - przekazanego w terminie
wszystkim Radnym, jednostkom organizacyjnym i jednostkom
pomocniczym Gminy,
 zgłosiła autopoprawkę o dopisanie w pkt 5 dodatkowego projektu
uchwały w spawie ilości członków Komisji Rewizyjnej (KR), bo zgodnie
ze Statutem Gminy Poraj przed wyborem członków KR należy ustalić ich
ilość,
 zapytała o uwagi do porządku sesji – uwag nie było,
 odczytała porządek sesji po zmianie,
 zarządziła głosowanie - porządek III sesji został uchwalony przez 15
Radnych jednogłośnie.
PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie dziennego porządku obrad.
3. Ślubowanie radnego Rady Gminy Poraj - wręczenie zaświadczenia
o wyborze.
4. Przyjęcie Protokołów z sesji Rady Gminy Poraj Nr:
1) LV/14 z dnia 7 listopada 2014 roku,
2) I/14 z 27 listopada 2014 roku,
3) II/14 – nadzwyczajnej z 2 grudnia 2014 roku.
5. Projekty uchwał w sprawie:
5.1. ilości członków Komisji Rewizyjnej,
5.2. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poraj,
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5.3. powołania Komisji ds. budżetu oraz gospodarki
komunalnej i inwestycji Rady Gminy Poraj,
5.4. powołania Komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia i spraw
społecznych Rady Gminy Poraj.
6. Zapytania i wolne wnioski.
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie sesji.
3. Ślubowanie radnego Rady Gminy Poraj - wręczenie zaświadczenia o wyborze.
Z uwagi na absencję radnego p. Andrzeja Ludwikowskiego na I sesji Rady
p. Przewodnicząca RG dokonała zaprzysiężenia jego osoby. Poprosiła
wszystkich o powstanie a p. A. Ludwikowski o powtarzanie słów roty, który
powiedział: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając
na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców, tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie p. Maria Gurbała - członek Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła
p. Radnemu Zaświadczenia o wyborze.
4. Przyjęcie Protokołów z sesji Rady Gminy Poraj Nr:
Przewodnicząca Rady Gminy Poraj poinformowała, że protokóły z sesji były
wyłożone do wglądu w Biurze Rady Gminy oraz w sali przed rozpoczęciem
sesji i zapytała o uwagi do treści Protokółu Nr:
1) LV/14 z dnia 7 listopada 2014 roku:
radna p. Zdzisława Polak zgłosiła wniosek o przełożenie głosowania nad
protokółami do następnej sesji, bo nie zapoznała się z ich treścią – Radni wniosek
odrzucili stosunkiem głosów: za – 1 głos, przeciwne – 12 głosów, wstrzymało się
– 2 głosy. Innych uwag nie było.
Za przyjęciem Protokółu głosowało 13 radnych, przeciw – 0, 2 radnych
wstrzymało się od głosu;

2) I/14 z 27 listopada 2014 roku – nie zgłoszono uwag:
za przyjęciem Protokółu głosowało 13 radnych, przeciw – 0, 2 radnych
wstrzymało się od głosu;

3) II/14 – nadzwyczajnej z 2 grudnia 2014 roku – uwag nie było.
Za przyjęciem Protokółu głosowało 13 radnych, przeciw – 0, 2 radnych
wstrzymało się od głosu.
5. Projekty uchwał.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy czytał projekty uchwał dotyczące:
5.1.

ilości członków Komisji Rewizyjnej – radni nie wnieśli
uwag.
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Uchwała Nr 5(III)14 w sprawie ilości członków Komisji Rewizyjnej została
podjęta jednogłośnie przez 15 radnych obecnych na sesji – stanowi załącznik nr
4 do niniejszego protokółu;
5.2. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poraj:
Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak poinformowała, że zgodnie ze Statutem
Gminy Poraj Przewodniczącego Komisji oraz członków Komisji Rewizyjnej (KR)
wybiera Rada i poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatów do tej funkcji.
Radna p. Teresa Ociepka zgłosiła radną p. Zdzisławę Polak, która wyraziła wolę
kandydowania na Przewodniczącą KR.
Radny p. Krzysztof Szustak rekomendował osobę p. Andrzeja Ludwikowskiego
– wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna p. Z. Polak zacytowała § 72.1. Statutu Gminy Poraj i powiedziała, że p. A.
Ludwikowski jest spowinowacony z wójtem, co sam stwierdził na KR
w poprzedniej kadencji i wyciągnęła wniosek, że nie będzie obiektywny w pracy
Komisji.
Natomiast p. Sekretarz zacytowała treść powołanego wcześniej zapisu
statutowego i podkreśliła, że członkowie KR podlegają wyłączeniu od udziału
w działaniach KR w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich
stronniczość lub interesowność.
Radna p. Małgorzata Rodek oświadczyła, że nie ma znaczenia pokrewieństwo,
bo najważniejsza jest uczciwość radnego.
Przewodnicząca Rady zamknęła listę kandydatów z uwagi na brak dalszych
zgłoszeń i zarządziła głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów – za
opowiedziało się 15 radnych. Przewodnicząca RG stwierdziła, że lista
kandydatów została zamknięta. Następnie poinformowała, że:
 każdy Radny może głosować tylko jeden raz i tylko „za”,
 głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki,
 Przewodniczącym KR zostanie radny, który otrzyma największą liczbę
głosów „za”,
 poprosiła Wiceprzewodniczącego Rady o liczenie głosów i zarządziła
głosowanie:
1) „za” kandydaturą radnej p. Z. Polak na Przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej głosowało 4 radnych,
2) „za” kandydaturą radnego p. A. Ludwikowskiego głosowało 11 radnych;
 Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny p. Andrzej
Ludwikowski.
W dalszej części obrad Przewodnicząca p. K. Kaźmierczak stwierdziła, że
otwiera listę zgłoszeń radnych na kandydatów do składu KR – wybierane są 4-y
osoby.
Radni zgłosili kandydatów, którzy wyrazili wolę pracy w Komisji:
1.
2.
3.
4.
5.

KARKOCHA
SZUSTAK
RAJCZYK
POLAK
MIZERA

Mariusz
Krzysztof
Zbigniew
Zdzisława
Edward
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W związku z tym, że lista zgłoszonych radnych do pracy w KR była większa od
wielkości ustalonej w Uchwale podjętej na dzisiejszej sesji tj. 5 radnych
p. Przewodnicząca stwierdziła, że każdy radny może głosować tylko 4 razy, bo
tylu jest wybieranych członków Komisji oraz że głosowanie odbywa się tylko
głosami „za”. Wynikiem głosowania do składu Komisji Rewizyjnej weszli:
1. KARKOCHA
Mariusz
2. SZUSTAK
Krzysztof
3. RAJCZYK
Zbigniew
4. MIZERA
Edward
Wiceprzewodniczący Rady odczytał uzupełniony projekt uchwały i 14 głosami
za przy 1 głosie przeciwnym Rada Gminy podjęła Uchwałę Nr 6(III)14
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Poraj jak w załączniku
nr 5 do protokółu;
5.3. powołania Komisji ds. budżetu oraz gospodarki
komunalnej i inwestycji Rady Gminy Poraj.
Kontynuując uchwalony porządek sesji Przewodnicząca poinformowała, że
zgodnie ze Statutem Gminy „radny powinien należeć do 1-ej komisji, lecz nie
więcej niż do 2 komisji” i poprosiła radnych o wpisanie się do pracy w Komisjach
Rady na wyłożonych listach. Następnie zarządziła 10-o minutową przerwę
w obradach.
Po wznowieniu obrad Radni podtrzymali swoje zgłoszenia do pracy
w Komisji ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej i inwestycji Rady Gminy
Poraj – jak w załączniku nr 6 do protokółu:
1. SAWICKI
2. SZUSTAK
3. KLIMEK
4. KOZAK
5. LUDWIKOWSKI
6. MIZERA
7. OCIEPKA
8. PAWŁOWSKI
9. POLAK
10. RAJCZYK
11. RODEK
12. RZEPKA
13. SITEK

Sylwester
Krzysztof
Tomasz
Jolanta
Andrzej
Edward
Teresa
Andrzej
Zdzisława
Zbigniew
Małgorzata
Katarzyna
Elżbieta

Wiceprzewodniczący p. A. Pawłowski odczytał uzupełniony projekt uchwały.
Uchwałę Nr 7(III)14 w sprawie powołania Komisja do spraw budżetu oraz
gospodarki komunalnej i inwestycji podjęło jednogłośnie 15 radnych Rady
Gminy, jak w zał. nr 7;
5.4. powołania Komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia
i spraw społecznych Rady Gminy Poraj.
Radni podtrzymali swoje zgłoszenia do pracy w Komisji ds. oświaty, kultury,
zdrowia i spraw społecznych – jak w załączniku nr 8 do protokółu:
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1. KOZAK
Jolanta
2. KARKOCHA
Mariusz
3. KAŹMIERCZAK Katarzyna
4. KLIMEK
Tomasz
5. OCIEPKA
Teresa
6. PAWŁOWSKI
Andrzej
7. POLAK
Zdzisława
8. RODEK
Małgorzata
9. RZEPKA
Katarzyna
10. SAWICKI
Sylwester
11. SITEK
Elżbieta
Uchwała Nr 8 w sprawie powołania Komisji ds. oświaty, kultury, zdrowia
i spraw społecznych – zał. nr 9 – została podjęta 15 głosami za.

Ad. 6 Zapytania i wolne wnioski.
Realizując uchwalony porządek obrad Przewodnicząca Rady otworzyła punkt
zapytań i wniosków do wójta p. Łukasza Stachery:
1) p. Z. Polak :
 dlaczego nie ma zawiadomień o sesji - Inspektor Biura Rady p. Maria
Kita oświadczyła, że ogłoszenia były: w Biuletynie Informacji Publicznej
na tablicy ogłoszeń w budynku UG oraz w sołectwach;
 ile kosztuje oczyszczalnia, bo nie pracuje,
 kiedy zostanie wypłacone socjalne i czy są zapłacone ZUS-y
oświaty,
 wycięto wszystkie drzewa na ul. Brzozowej od ul. Nadrzecznej
i w Poraju przy drodze w ul. Okulickiego – apelowała o większą
współpracę z Nadleśnictwem i nasadzenia nowych drzew z uwagi
na charakter miejscowości;
 zakwestionowała planowaną zmianę przeznaczenia działki nr 243
w ŻL na budowlaną z uwagi na wyłożony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy (mpzp). Wskazała
również na § 32 uchwały dotyczący zmiany terenów zalewowych
na terenie całej Gminy i pytała, na czym to polega;
 w ulotkach przedwyborczych wójt gminy użył określenia
pseudoekonomisty. Radna oświadczyła, że ma pełne wykształcenie
i pokazała Dyplom – Wójt oświadczył, że nie będzie się więcej odnosił do
spraw wyborów;
2) p. K. Kaźmierczak w imieniu mieszkańców wspólnot mieszkaniowych
oraz własnym wyraziła Wójtowi słowa podziękowania za ułożone
chodniki i asfalt przy blokach oraz poprosiła o usunięcie drzew
zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców i oświetlenie odcinka przy
rowie;
3) p. T. Ociepka stwierdziła, że w dniu wczorajszym na Gminnych
Mikołajkach zdarzył się incydent ukarania mandatami osób biorących
udział w imprezie w wysokości 300 zł i zwróciła uwagę na konieczność
rozwiązania problemu parkowania samochodów, ponieważ w kinie
znajduje się 150 miejsc;
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4) p. K. Szustak zgłosił problem braku barierki i oświetlenia na ul.
Chorońskiej;
5) p. A. Ludwikowski apelował by zadbać o zieleń na skwerach przy blokach
mieszkalnych i o nowe nasadzenia drzew w miejsce wyciętych;
6) p. M. Rodek prosiła o interwencję i wydłużenie czasokresu oświetlenia
ulicznego w sołectwie Jastrząb z uwagi na bezpieczeństwo przechodniów
szczególnie dzieci, bo idą poboczami ze szkoły a jest ciemno;
7) p. K. Rzepka, na jakim etapie i czy będzie oświetlenie w ul. Sportowej
w Masłońskim;
8) sołtys p. Jan Podsiadlik pytał o termin wyborów sołtysów,
9) mieszkanki sołectwa ŻL determinowały wójta do pozostawienia parku po
hr. Raczyńskiej.
Wójt Gminy odpowiadał:
 nie ma informacji o braku ogłoszeń o sesji,
 około świąt pracownicy oświaty otrzymają pozostałą część dodatku
socjalnego,
 nie zna tematu wycinki drzew w ŻL,
 w decyzjach wydawanych na wycięcie drzew zobowiązuje się
wnioskodawców do nasadzenia nowych,
 zmiany mpzp są wyłożone do wglądu mieszkańców, a ostatecznie
zatwierdza je Rada Gminy w formie uchwały. Działka 243 jest działką
gminną i wspólnie będziemy decydowali o jej przeznaczeniu;
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydaje między
innymi zgodę na zabudowę mieszkaniową na terenach zalewowych na co
zwróciło nam uwagę Starostwo;
 przy blokach od strony rowu będą ustawione trzy lampy oświetlenia
ulicznego;
 na temat czasu wyłączania lamp oświetlenia ulicznego decyduje Zakład
Energetyczny gdzie należy to zgłosić i uzasadnić taki wniosek;
 do końca marca zostaną przeprowadzone wybory jednostek
pomocniczych, czyli sołectw;
 można tylko rozmawiać z przedstawicielami Policji, aby takie kary nie
miały miejsca. Są parkingi przy Ośrodku Kultury i Ośrodku Zdrowia,
 barierki zostały zamówione i w miejscu wskazanym przez radnego p.
Szustaka zostanie ustawiona do końca tego roku;
 spadkobiercy po hr. Raczyńskiej wystąpili do sądu i procedura trwa już 5
lat. Gmina nie ma wpływu na to postępowanie gdzie decydentem jest
ministerstwo rolnictwa.
Na zakończenie wypowiedzi p. Ł. Stachera zaprosił Radnych na uroczystą
Wigilię gminną do strażnicy OSP w Choroniu.

Ad. 7 Sprawy organizacyjne.
Przewodnicząca Rady:
1) stwierdziła, że do Rady Gminy wpłynęły:
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 dwa pisma – skargi: p. Andrzeja Skowrona i p. Genowefy Chwastek
Ślusarczyk, które skierowała do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
zaplanowanej na 17 grudnia bieżącego roku;
 pismo p. Dionizego Oleksiaka – skierowane na wspólne posiedzenie
Komisji, które odbędzie się dnia 18 grudnia o godzinie 13-ej;
2) zwróciła się z prośbą do Radnych o pozostanie po zakończeniu sesji
w celu ukonstytuowania się Komisji Rady;
3) przypomniała o wypełnieniu i złożeniu oświadczeń o stanie
majątkowym i zaproponowała termin do najbliższej sesji Rady
Gminy planowanej na 19 grudnia b.r..

Ad. 8 Zamknięcie sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego obrad Przewodnicząca p. K.
Kaźmierczak zamknęła III sesję Rady Gminy Poraj.
Protokolant
Inspektor Maria KITA
Przewodnicząca
Rady Gminy Poraj
Katarzyna KAŹMIERCZAK

