PROTOKÓŁ NR XV/16
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 28 października 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 VX-ej sesji Rady Gminy.
Powitał wszystkich zebranych w tym zaproszonych na sesję. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 13
radnych (nieobecni radni to Paweł Tomaszewski, Tomasz Malecki), co stanowi quorum, przy
którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
,Poinformował, że protokół z XIV 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. Prezentacja witryny Muzeum Wirtualnego im. Władysława Piotrowskiego
Marian Olechnowicz kustosz muzeum przedstawił prezentację witryny Muzeum
Wirtualnego im. Władysława Piotrowskiego. Muzeum wirtualne gromadzi i opracowuje zdjęcia
z dziejów Łap i okolic, w tym gminy Poświętne. Obecnie znajduje się tam 11000 zdjęć.
Otrzymało ono nagrodę w kategorii Podlaska Marka Kulturalna. Strona internetowa muzeum
to http://wirtualnelapy.pl/.

Ad. 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o
wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i nadzoru pedagogicznego .
Informacje przedłożył Inspektor UG Tadeusz Wiśniewolski.
/ w załączeniu/
Ad. 5. Informacja w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.
Wójt Gminy Witold Łapiński poinformował Radę Gminy, że średnia cena skupu żyta za
okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.,
ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października
2016 .roku wynosi 52,44 zł. za 1 dt. . Wójt Gminy złożył wniosek o nie obniżaniu średniej ceny
skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2017.
Po krótkiej dyskusji w zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu jednogłośnie
( 13 głosami) Rada Gminy odstąpiła od podejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2017, co oznacza, że podstawą do naliczania podatku rolnego na 2017 rok na obszarze
Gminy Poświętne będzie stawka średniej skupu żyta w wysokości 52,44 zł. za 1 dt. ustalona
Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r.
Ad. 6. Informacja w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej
ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.,
przyjmowanej do wymiaru podatku leśnego na 2016 r.
Wójt Gminy Witold Łapiński poinformował Radę Gminy, że średnia cena sprzedaży drewna,
obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały

2016 ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października
2016 .roku wynosi 191,01 zł. za 1 m 3 . Wójt Gminy złożył wniosek o nie obniżaniu średniej ceny
sprzedaży drewna.
Po krótkiej dyskusji w zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu jednogłośnie
( 13 głosami) Rada Gminy odstąpiła od podejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej
ceny sprzedaży drewna, co oznacza, że podstawą do naliczania podatku leśnego na 2017 rok na
obszarze Gminy Poświętne będzie stawka średniej ceny drewna w wysokości 191,01 zł. za 1 m3
ustalona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016r.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2017rok.
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 /13 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR XV/91/16
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017rok.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2017 rok.
Temat przedstawiła Elżbieta Grochowska. Przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.
Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w zarządzonym przez
Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy /13 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR XV/92/16
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
Ad. 9. 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 XV/93/16
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2016 rok
Ad. 10.Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
Tadeusz Wiśniewolski przedstawił informację Przewodniczącego Rady Gminy z analizy
oświadczeń radnych oraz informację Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych
pracowników.
/informacje w załączeniu/
Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radę, iż Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady
złożyli swoje oświadczenia majątkowe Wojewodzie i ich analizę przeprowadza Wojewoda
następnie 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.
Ad. 11. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Radny Andrzej Dzierżek zgłosił potrzebę ograniczenia transportu materiałów do biogazowni
przez Dzierżki .
Radny Aleksander Siedlecki zgłosił nieświecącą lampę uliczną w Poświętnem pierwsza od
cmentarza.
Radny Ryszard Szymborski zapytał ” w jakiej wysokości podatek płaci biogazownia. Skarbnik
Gminy Pani Anna Zawadzka odpowiedziała, iż Biogazownia płaci podatek w wysokości 123 tys.

zł. Wójt Gminy Witold Łapiński . czyni starania o ograniczeniu transportu do biogazowni przez
Dzierżki . Były Prowadzone rozmowy Powiatu z udziałem Gminy Poświętne z właścicielami
Biogazowni na których ustalono , iż transport do biogazowni odbywać się będzie od drogi
Powiatowej Poświętne – Porośl Wojsławy.
Nieświecące lampy naprawiane są przez prywatnego przedsiębiorcę po uzgodnieniu z Urzędem
Gminy i w najbliższym czasie zostanie naprawiona.
Wniosków nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 1050 Przewodniczący Rady zamknął XV
sesję Rady Gminy Poświętne.
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