PROTOKÓŁ NR XVI/16
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne
Przed Rozpoczęciem obrad w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem odbyła się
konferencja inaugurująca realizację projektu pt. „Opracowanie Programu Rewitalizacji
Gminy Poświętne”. Projekt ten realizowany jest przez Gminę Poświętne w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna. Efektem realizacji projektu będzie bardzo istotny dla
rozwoju gminy dokument, umożliwiający jednocześnie aplikowanie o dofinansowanie innych
projektów z innych funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego.
Poza władzami gminy, w spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób reprezentujących
społeczeństwo całej gminy, w tym: radni Rady Gminy Poświętne, pracownicy Urzędu Gminy,
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, sołtysi, mieszkańcy gminy,
przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji kultury i oświaty.
Zebranych powitał Pan Witold Łapiński – Wójt Gminy Poświętne. W swoim wystąpieniu
zapoznał zebranych z celem spotkania i procedurami związanymi z realizacją projektu.
W dalszej części konferencji, szczegółowe informacje związane z rewitalizacją, w tym także z
procesem tworzenia programu przedstawili: Pani Joanna Sanik – wykonawca Programu
Rewitalizacji Gminy Poświętne oraz Pan Alfred Dobrzyński – koordynator projektu.
Wyżej wymienieni udzielili również wielu odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadawane przez
uczestników spotkania.
Wszystkim zebranym udostępniono materiały promujące projekt tj. notesy, ulotki, plakaty
oraz długopisy z logo Programu Pomoc Techniczna i logo województwa podlaskiego.
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 XVI-ej sesji Rady Gminy.
Powitał wszystkich zebranych w tym zaproszonych na sesję. Stwierdził, że w sesji
uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i
podejmować uchwały. Poinformował, że protokół z XV 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 2016”.
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.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2017-2020.
Temat przedstawiła Anna Zawadzka Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów przedłożył
opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. /w załączeniu/
Pani Anna Zawadzka przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2017-2020
W zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie /13 za/
podjęła
UCHWAŁĘ NR XVI/94/16
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020.
/ w załączeniu/
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2017
rok.
Pani Anna Zawadzka Skarbnik Gminy dokonała szczegółowego przedstawienia budżetu
gminy na 2017 r.
Wójt Gminy Witold Łapiński omówił planowane inwestycje w 2017 roku.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów przedłożył opinię
Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów 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 2017
W zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie /13 za /
podjęła
UCHWAŁĘ XVI/95/16
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2017.
/ w załączeniu/
Ad.6. 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 /13 za / podjęła
UCHWAŁĘ Nr XVI/96/16
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2016

– 2020
/ w załączeniu/
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2016 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 XVI/97/16
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2016 rok.

/ w załączeniu
Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Poświętne na 2017 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 /13 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR XVI/98/16
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Poświętne na 2015 rok.
/ w załączeniu/
Ad.9.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 2017 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 /13 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR XVI/99/16
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 2017
rok.
/ w załączeniu/
Ad.10. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Witold Łapiński Wójt Gminy poinformował, iż w miejsce Pana Jarosława Bartłomiejczuka
pracownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
w Białymstoku
Będzie
obsługiwała Gminę Poświętne Pani Kostro nowy doradca rolniczy .
Wniosków nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 11 30 Przewodniczący Rady
zamknął XVI 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
2017.
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