PROTOKÓŁ NR XV/12
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 1 czerwca 2012 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 XV-ej sesji Rady Gminy.
Powitał wszystkich zebranych w tym zaproszonych na sesję. Stwierdził, że w sesji
uczestniczy 15 radnych, 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.
Ad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.
Temat przedstawiła Wiktoria Kazimierska 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 /15 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR XV/89/12
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2012 rok.
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnej Strategii Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Gminie Poświętne na lata 2008-2014
Temat przedstawiła Pani 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 /15 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR XV/91/12
w sprawie zmian Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie
Poświętne na lata 2008-2014.
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy
Poświętne za rok 2011.
Temat przedstawiła Pani 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 /15 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR XV/92/12
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2011.
6. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Wniosków nie wniesiono.
7. Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy,
Uroczystość rozpoczęła się mszą Świętą celebrowaną przez proboszcza parafii pw.
Przemienienia Pańskiego w Poświętnem Ks. Jarosława Chojnowskiego.

Na uroczyste otwarcie przybyli : Mieczysław Baszko - wicemarszałek województwa
podlaskiego, Witold Karczewski- prezes Izby Przemysłowo Handlowej w Białymstoku,
Antoni Ostrowski - komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
Robert Dzierżek - dowódca JRG w Łapach, Dariusz Koc – zastępca dowódcy JRG w Łapach,
Witold Łapiński - Wójt Gminy Poświętne, Rada Gminy Poświętne z jej przewodniczącym
Tadeuszem Kamińskim, Jerzy Zawadzki - inspektor nadzoru, członkowie Zarządu Gminnego
Ochotniczych Straży Pożarnych wykonawcy i podwykonawcy, sołtysi, zaproszeni goście
oraz mieszkańcy wsi Grochy.
Po odprawieniu Mszy Św. wszyscy udali się do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy
Następnie po uroczystym przecięciu wstęgi wszyscy weszli do środka świetlicy. Ksiądz
Jarosław Chojnowski odmówił błogosławieństwo i poświecił pomieszczenia wewnątrz
świetlicy.
Świetlica wiejska w Grochach została wybudowana ze środków pozyskanych z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 486423 zł oraz środków
własnych gminy w wysokości 268575 zł.
Wartość kosztorysowa inwestycji wynosiła 966910,40 zł. Wykonawcą była firma TAD-BUD
Spółka z o.o. ze Zbylitowskiej Góry. Koszt budowy zamknął się kwotą 755000 zł.
Świetlica Wiejska w Grochach o powierzchni użytkowej 338 m2 została zaprojektowana na
300 miejsc, posiada wyposażone zaplecze kuchenne, sanitariaty, parking oraz gaz i będzie
służyła mieszkańcom wsi jako miejsce spotkań oraz organizowania imprez
okolicznościowych .
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 12 Przewodniczący Rady zamknął
XV-tą sesję Rady Gminy Poświętne.
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