PROTOKÓŁ NR XXIII/13
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 6 września 2013 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 XXIII-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 XXII 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektów herbu i flagi Gminy Poświętne.
Temat przedstawił Pan Piotr Sobieszczak historyk w Zespole Szkół w Poświętnem
zaprezentował projekt insygnii Gminy Poświętne.
Jarosław Kazimierz Łapiński Radca Prawny 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 XXIII/156/13
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia projektu wzoru herbu i flagi Gminy Poświętne
/ w załączeniu/
Ad.4. Informacja w sprawie organizacji Szkół w roku szkolnym 2013- 2014.
Informację w sprawie organizacji Szkół w roku szkolnym 2013- 2014 przedłożyła Pani
Bożena Brzozowska Dyrektor Zespołu Szkół w Poświętnem.
Ad.5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w
tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
Informacje przedłożył Inspektor UG Tadeusz Wiśniewolski.
/ w załączeniu/
Ad.6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne oraz
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
-Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2013 r.
Anna Zawadzka Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła informację z wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2013 r. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Poświętne oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2013 r. / w załączeniu/
Poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
Wójt Gminy Witold Łapiński szczegółowo omówił wykonanie inwestycji na terenie
Gminy w I półroczu 2013 roku.
Wobec braku dyskusji przewodniczący zwrócił się do radnych z pytaniem czy mają
uwagi lub pytania do przedstawionych informacji z wykonania budżetu Gminy za I półrocze
2013 r. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Poświętne
oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w

Poświętnem za pierwsze półrocze 2013 r. Ponieważ, nikt z radnych nie wniósł uwag do
przedstawionych informacji w zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada
Gminy jednogłośnie /13 za / przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za
I półrocze 2013 r. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Poświętne oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2013 r.
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2013-2016
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 XXIII/157/13
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013 –
2016.
/ w załączeniu/
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2013 rok.
Temat przedstawiła Anna Zawadzka Skarbnik Gminy.
Wójt Gminy Witold Łapiński poinformował Radę, iż był na spotkaniu z mieszkańcami wsi
Liza Stara . W związku z tym, iż budynek po byłej szkole Podstawowej nie nadaje się do
niczego mieszkańcy wsi wyszli z propozycją aby go rozebrać i postulowali o budowę nowej
świetlicy wiejskiej. Wójt Gminy stwierdził że jest taka potrzeba wybudowania Świetlicy
Wiejskiej. Należałoby w 2014 opracować dokumentację a następnie wystąpić o środki
Unijne z „nowego rozdania”.
Radny Ołdakowski stwierdził czy jest sens budowania nowej świetlicy.
Radny Ryszard Szymborski powiedział, iż rozumie mieszkańców Lizy Starej i widzi potrzebę
wybudowania Świetlicy Wiejskiej w Lizie Starej.
W zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu radni 11 głosami za , 1 przeciw, i 1
wstrzymał się od głosu opowiedzieli się za przyjęciem do planu i budową świetlicy wiejskiej
w Lizie Starej.
Pani 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 XXIII/158/13
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2013 rok.
Ad.9. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2013 r.
Informację z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2013 r. przedstawił
Inspektor prowadzący obsługę rady Tadeusz Wiśniewolski
Przewodniczący Rady Gminy 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.
/informacja w załączeniu/
Ad.10. Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w I półroczu 2013 r.
Informację z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w I półroczu 2013 r. przedstawił
Inspektor prowadzący obsługę rady Tadeusz Wiśniewolski.
Przewodniczący Rady Gminy 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.
/informacja w załączeniu/
Ad.11.Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Aniela Zakrzewska sołtys wsi Liza Nowa poprosiła o nawiezieni żwiru na drogę do
Hodyszewa i o zmianę dach na świetlicy wiejskiej. Pani Wanda Perkowska sołtys wsi Zdrody
Stare podziękowała za dowiezienie żużlu na drogi i poprosiła w przyszłości ujęcie do
budżetu Gminy położenie nowej nawierzchni asfaltowej w miejscowości Zdrody Stare.
Radny Pan Wiesław Gołębiewski podziękował za zagospodarowanie placu w miejscowości
Gołębie pobudowanie placu zabaw i kortu tenisowego.
Wójt Gminy odpowiedział, iż nie ma żadnych możliwości prawnych na wykonanie remontu
świetlicy w Lizie Nowej, gdyż jest własnością prywatną , wcześniej o tym mieszkańcy Lizy
Nowej zostali poinformowani pisemnie. Remont drogi go Hodyszewa nie jest celowy.
Pielgrzymki oraz mieszkańcy Lizy jak i pozostali mogą dojechać do Hodyszewa drogą
powiatową.
Następnie podziękował za miłe dowody uznania . W skali Gminy jest stały postęp w
realizacji zadań w oświacie ,w drogach gminnych. Gabrysinie i Zdrodach Nowych zostały
położone nawierzchnie, opracowano dokumentację na Marynki. Na drogach powiatowych
przy współfinansowaniu Gminy wykonano nową nawierzchnie w Pietkowie Drugim
opracowaną dokumentację na drogę powiatową Poświętne - Sokoły.
Wniosków nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 1215 Przewodniczący Rady zamknął
XXIII sesję Rady Gminy Poświętne.
Protokółował:
Tadeusz Wiśniewolski

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

