PROTOKÓŁ NR XXVI/14
sesji Rady Gminy Poświętne
odbytej w dniu 30 stycznia 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński.
W posiedzeniu udział wzięli radni, pracownicy Urzędu Gminy i zaproszeni goście wg
załączonych list obecności.
Przewodniczący Rady o godzinie 9-tej otworzył obrady XXVI-ej sesji Rady Gminy.
Powitał wszystkich zebranych w tym zaproszonych na sesję. Stwierdził, że sesja jest prawomocna
bo uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i
podejmować uchwały. Poinformował, że protokół z XXV 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.
Wójt Gminy Witold Łapiński zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego
punktów po punkcie 13 o treści:
14. – przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę
Poświętne.
Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku.
Zwrócił się do radnych z pytaniem,
- Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad zgłoszonej przez Wójta Gminy zmiany aby po
punkcie 13 przyjąć dodatkowy punkty o treści :
14. – przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę
Poświętne.
Głosowało radnych 13 za, co oznacza, że Rada Gminy jednogłośnie rozszerzyła porządek obrad o
dodatkowy punkt .
Ponieważ nie było więcej uwag do porządku obrad, Przewodniczący Rady zwrócił się do
Radnych o przegłosowanie całego porządku obrad :
W wyniku głosowania, Rada Gminy jednogłośnie /13 za/ przyjęła następujący porządek
obrad:
1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2013 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na
dofinansowanie zadania: ”Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa
drogi powiatowej Nr 1577B Pietkowo- Osówka w obrębie zabudowy wsi Pietkowo Drugie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2014 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
2015 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
udzielonych w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
11. Sprawozdanie z działalności GOPS w Poświętnem za 2013 r.
12. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2013 r.
13. Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w II półroczu 2013 r.
14.Pprzedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Poświętne.
15. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
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 ustalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych
na 2014 rok.
Temat przedstawił Tadeusz Wiśniewolski
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 XXVI/174/14
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2014 rok
/ w załączeniu/
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Temat przedstawił Alfred Dobrzyński
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 XXVI/175/14
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
/ w załączeniu/
Ad.5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu
na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne:
”Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi
powiatowej Nr 1522 B na odcinku Daniłowo Duże – droga 681 (Gmina Poświętne)”
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 XXVI/176/14
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania
inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne:” Opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1522 B
na odcinku Daniłowo Duże – droga 681 (Gmina Poświętne)”

/ w załączeniu/
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2014 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 XXVI/177/14
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2014 rok.
/ w załączeniu/
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2015 roku.
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 XXVI/178/14
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.
/ w załączeniu/
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego
na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” na lata 2014-2020.
Temat przedstawiła Alicja Kamińska Kierownik GOPS.
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 XXVI/179/14
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności dla osób i rodzin opiętych wieloletnim programem wspierania
finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020.
/ w załączeniu/
Ad.9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
udzielonych w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, posiłku albo
świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Temat przedstawiła Alicja Kamińska Kierownik GOPS.
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 XXVI/180/14
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania udzielonych w formie
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim

programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w
zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
/ w załączeniu/
Ad.10.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w
zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Temat przedstawiła Alicja Kamińska Kierownik GOPS.
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 XXVI/181/14
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc
gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
/ w załączeniu/
Ad.11.Sprawozdanie z działalności GOPS w Poświętnem za 2013 r.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
przedłożyła Pani Alicja Kamińska kierownik GOPS.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych z pytaniem, czy mają pytania do
przedstawionego sprawozdania.
Ponieważ radni nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania, oznacza to, że
sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych.
/sprawozdanie w załączeniu/
Ad.12.Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2013 r.
Informację z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2013 r.
przedstawił
Inspektor prowadzący obsługę rady Tadeusz Wiśniewolski, szczegółowo omówił wykonanie
poszczególnych uchwał.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych z pytaniem, czy mają pytania do
przedstawionej informacji.
Ponieważ radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji, oznacza to, że informacja
została przyjęta przez radnych.
/informacja w załączeniu/
Ad.13.Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w II półroczu 2013 r.
Informację z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w II półroczu 2013 r. przedstawił
Inspektor prowadzący obsługę rady Tadeusz Wiśniewolski, szczegółowo omówił wykonanie
poszczególnych zarządzeń.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych z pytaniem, czy mają pytania do
przedstawionej informacji.
Ponieważ Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji, oznacza to, że informacja
została przyjęta przez radnych.
/informacja w załączeniu/
Ad.14. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę
Poświętne.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Poświętne przedłożyła Pani Anna
Zawadzka Skarbnik Gminy

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych z pytaniem, czy mają pytania do
przedstawionego sprawozdania.
Ponieważ radni nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania, oznacza to, że
sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych.
/sprawozdanie w załączeniu/
Ad.15.Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Radny Paweł Tomaszewski w imieniu mieszkańców Pietkowa podziękował Radzie za
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr
1522 B na odcinku Daniłowo Duże – droga 681 (Gmina Poświętne)”
Wniosków nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 13 00 Przewodniczący Rady zamknął
XXVI-tą sesję Rady Gminy Poświętne.
Protokółował:
Tadeusz Wiśniewolski

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

