PROTOKÓŁ NR XII/16
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 11 marca 2016 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 XII-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 XI 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 punktu po punkcie 7 o treści:
7a . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Poświętnem
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 7 przyjąć dodatkowy punkt 7a o treści :
7a . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Poświętnem
Głosowało radnych 14 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 /14 za/ przyjęła następujący
porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. 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.”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2016-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2016 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez
wyłączenie jej z użytkowania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
7a . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poświętnem
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2016 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie
Gminy Poświętne.
10. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady za rok 2015.

11.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za
rok 2015.
12. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Wobec tego, że zrealizowany został pkt.1 i pkt.2 porządku obrad, Przewodniczący
zaproponował rozpatrzenie punktu 3 porządku obrad.
Ad.3. 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 XII/73/16
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.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2016-2020.
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 XII/74/16
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020.
/ w załączeniu/
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2016 rok
Temat przedstawiła Anna Zawadzka Skarbnik Gminy
Wójt Gminy Witold Łapiński poinformował o terminie otwarcia ofert na
przebudowę dróg gminnych , który został wyznaczony na dzień 15 marca 2016 r.
Wójt Gminy wystąpił z propozycją o rozszerzenie zakresu zadań inwestycyjnych
poprzez włączenie do planu na 2016r:
-Przebudowa drogi gminnej Nr107590B i Nr 107591B Brzozowo Muzyły.
- przebudowa drogi gminnej Nr107586B Brzozowo Antonie
-przebudowa drogi gminnej Nr 107587 B Brzozowo Korabie
Poinformował także o konieczności odwodnienia planowanej drogi gminnej w
miejscowości Brzozowo Korabie poprzez wykonanie przepust na wysokości posesji Nr14
i 15 oraz odwodnienia planowanej drogi gminnej we wsi Brzozowo Antonie.
Propozycja rozszerzenia przebudowy dróg gminnych
jak wyżej
będzie
zrealizowana w przypadku uzyskania oszczędności w wyniku przetargu.
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 XII/75/16
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
/ w załączeniu/

Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
poprzez wyłączenie jej z użytkowania.
Temat przedstawił Jarosław Łapiński
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 XII/76/16
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z
użytkowania.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 20162020.
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 XII/77/16
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020.
Ad.7a . Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Poświętnem
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 XII/78/16
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Poświętne w 2016 roku.
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 /14 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR XII/79/16
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2016 roku.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na
terenie Gminy Poświętne.
Temat przedstawił Jarosław Łapiński
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 XII/80/16
w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Poświętne
Ad.10. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy za rok 2015.
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 2015 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
2015 roku zostało przez Radę przyjęte.
/ w załączeniu /
Ad.11.Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2015.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok
2015 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
2015 zostało przez Radę przyjęte.
/ w załączeniu /
Ad.12. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Radny Sylwester Perkowski powiedział iż nawierzchnia ulicy w Kamińskich Ocioskach
od Nr 20 do Nr 23 składa się z samych łat i dziur. A przy drodze Kamińskie Jaski –
Dzierżki jest rów melioracyjny zarośnięty drzewami, których gałęzie sięgają ponad drogę
i utrudniają jazdę.
Wójt Gminy odpowiedział, iż ulica w miejscowości Kamińskie Ocioski stanowi droga
powiatowa. Gmina Poświętne będzie dążyła do naprawy nawierzchni Ulicy miejscowości
Kamińskie Ocioski. Drzewa rosnące w rowie melioracyjnym stanowią własność
prywatną, w ramach utrzymania dróg zostaną podcięte gałęzie będące w przestrzeni
powietrznej nad drogą.
Wniosków nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 11 30 Przewodniczący Rady
zamknął XII sesję Rady Gminy Poświętne.

Protokółował:
Tadeusz Wiśniewolski
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