PROTOKÓŁ NR X/15
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 18 grudnia 2015 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 X-ej sesji Rady Gminy.
Powitał wszystkich zebranych w tym zaproszonych na sesję. Stwierdził, że w sesji
uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i
podejmować uchwały. Poinformował, że protokół z IX 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. Występ młodzieży Zespołu Szkół w Poświętnem „Boże Narodzenie 2015”.
Młodzież z Zespołu Szkół w Poświętnem zaprezentowała program o tematyce
Bożonarodzeniowej. Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wójtem Gminy podziękowali
młodzieży szkolnej oraz opiekunom za przygotowany program, życzyli Wesołych Świąt oraz
Szczęśliwego Nowego Roku i wręczyli młodzieży „słodki upominek”.
Ad.4 Informacja w sprawie współpracy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w
Białymstoku z Gminą Poświętne.
Witold Łapiński Wójt Gminy poinformował, iż Pan Józef Kurzyna pracownik Powiatowego
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Białymstoku obsługujący Gminę Poświętne odszedł na
emeryturę.
Obecna na Sali Pani Renata Matuk pełniąca obowiązki Kierownika PZDR w Białymstoku
Przedstawiła Pana Jarosława Bartłomiejczuka nowego doradcę rolnośrodowiskowego i
doradcę rolniczego na teren Gminy Poświętne.
Ad.5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2016-2020.
Temat przedstawiła Anna Zawadzka Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów przedłożył
opinię Komisji Rewizyjnej./w załączeniu/
Pani Anna Zawadzka przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2016-2020
W zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie /14 za/
podjęła
UCHWAŁĘ NR X/50/15
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.
/ w załączeniu/

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2016
rok.
Pani Anna Zawadzka Skarbnik Gminy dokonała szczegółowego przedstawienia budżetu
gminy na 2016 r.
Wójt Gminy Witold Łapiński omówił planowane inwestycje w 2016 roku.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów przedłożył opinię
Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu budżetu. /w załączeniu/
Pani Anna Zawadzka przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na
rok 2016
W zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie /14 za /
podjęła
UCHWAŁĘ X/51/15
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2016.
/ w załączeniu/
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Białostockiemu na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na
terenie Gminy Poświętne:
”Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr
1566B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku
Brzozowo Korabie – Brzozowo Chabdy o długości około 3 000 m.b.”.
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 /14 za / podjęła
UCHWAŁĘ Nr X/52/15
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację
zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne:
”Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566B poprzez wykonanie warstwy
ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie – Brzozowo Chabdy o
długości około 3 000 m.b.”.
/ w załączeniu/
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2016-2018.
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 /14 za / podjęła
UCHWAŁĘ Nr X/53/15
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2016

– 2018.
/ w załączeniu/
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2015 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 /14 za / podjęła
UCHWAŁĘ Nr X/54/15

w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2015 rok.
/ w załączeniu
Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Poświętne na 2016 rok.
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 /14 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR X/55/15
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poświętne na 2015 rok.
/ w załączeniu/
Ad.11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy
Gminy Poświętne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2016 rok.
Tadeusz Wiśniewolski przedstawił wyniki Konsultacji projektu uchwały / załączeniu/
Przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.
Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w zarządzonym
przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie /14 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR X/56/15
w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Poświętne z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016
rok.
/ w załączeniu/
Ad.12. Informacja o stanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 r.
Informację Przedstawiła Pani Anna Roszkowska
/informacja w załączeniu/.
Ad.13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na 2016 rok.
Temat przedstawiła Agnieszka Kuryś. Przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.
Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w zarządzonym
przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie /14 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR IX/45/15
o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na
2016 rok.
/ w załączeniu/
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i
deklaracji podatkowych.
Temat przedstawiła Agnieszka Kuryś. Przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.
Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w zarządzonym
przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie /14 za / podjęła

UCHWAŁĘ NR X/58/15
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
/ w załączeniu/
Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy
Poświętne „
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 /14 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR X/59/15
w sprawie przyjęcia „ Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Poświętne „
/ w załączeniu/
Ad.16. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Wójt Gminy Witold Łapiński zwrócił się do Rady Gminy o wyrażenie zgody i zawarcie
porozumienia na użyczenie Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem na okres 10 lat
działek Nr 55, 89/1 i części działki Nr333 położonych w obrębie wsi Poświętne w związku z
zamiarem wspólnej realizacji inwestycji pn. „Budowa Wiejskiego Domu Kultury” w
Poświętnem w skład której wejdzie Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem.
W zarządzonym przez Przewodniczącego Rady głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie /14 za
/ wyraziła zgodę na użyczenie Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem w/w działek na
okres 10-ciu lat.
Wniosków nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 1230 Przewodniczący Rady
zamknął X sesję Rady Gminy Poświętne.
Po zakończonej sesji odbyło się spotkanie opłatkowe na, które przybyli pracownicy Urzędu
Gminy Poświętne, Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem i Pani Bożena Brzozowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Poświętnem którzy wspólnie z radnymi i sołtysami odśpiewali
Kolędę i dzieląc się opłatkiem życzyli sobie wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku
2016.

