PROTOKÓŁ NR XXVII/14
sesji Rady Gminy Poświętne
odbytej w dniu 10 kwietnia 2014 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 XXVII-ej sesji Rady Gminy.
Powitał wszystkich zebranych w tym zaproszonych na sesję. Stwierdził, że sesja jest prawomocna
bo uczestniczy 13 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i
podejmować uchwały. Poinformował, że protokół z XXVI 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 zgłosił zmiany
wprowadzenie w punkcie 13 zmiany treści dotychczasowej :
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze
świetlic wiejskich na terenie Gminy Poświętne.
na treść:
„. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb
korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Poświętne.
Oraz przyjęcie dodatkowego punktu po punkcie 15 o brzmieniu:
- Stanowisko Rady Gminy Poświętne przeciwko wdrażaniu ideologii „gender”
Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku.
- Kto jest za wprowadzeniem w punkcie 13 zmiany treści dotychczasowej :
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze
świetlic wiejskich na terenie Gminy Poświętne.
na treść:
„. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb
korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Poświętne.
Głosowało radnych 13 za, co oznacza, że Rada Gminy jednogłośnie zmieniła treść punktu 13
- Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad zgłoszonej przez Wójta Gminy zmiany aby po
punkcie 15 przyjąć dodatkowy punkty o treści :
Stanowisko Rady Gminy Poświętne przeciwko wdrażaniu ideologii „gender”
Głosowało radnych 13 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 /13 za/ przyjęła następujący porządek
obrad:
1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Wręczenie dyplomów Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2013 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2013 rok po zapoznaniu się:

- z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.
- z sprawozdaniem finansowym gminy za 2013 r.
- z opinią RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
- z informacją o stanie mienia Gminy Poświętne,
- z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego gminy za 2013 r. oraz
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
- z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania
budżetu za 2013 r.
- z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku KR o udzielenie Wójtowi absolutorium za
2013 rok.
6. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.
7. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2014 rok
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2014 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem dotychczasowemu najemcy na czas
nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości zabudowanej. Położonej w
miejscowości Pietkowo.
12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Brzozowie Starym
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb
korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Poświętne.
14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok
2013.
15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013.
16. Stanowisko Rady Gminy Poświętne przeciwko wdrażaniu ideologii „gender”
17. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Wobec tego, że zrealizowany został pkt.1 i pkt.2 porządku obrad przechodzimy obecnie do punktu
3 porządku obrad.
Ad.3. Wręczenie dyplomów Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych
Pan Jan Łapiński - sekretarz gminnego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych. W imieniu Prezesa Podlaskiego Zarządu Wojewódzkiego Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych wręczył podziękowanie Wójtowi
Gminy Poświętne następnie wspólnie z Wójtem Gminy i Przewodniczącym Rady wręczył
dyplom w 70 rocznicę za udział w bitwie pod Lenino Pani Jadwidze Piekutowskiej dyplomy
członkom gminnego koła ZKRPiBWP oraz podziękowania pracownikom Urzędu Gminy i
jednostek podległych za dotychczasową pomoc i współpracę w realizacji statutowych działań
organizacyjnych i społecznych Związku.
Ad.4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Gminy
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2013 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013r przedłożyła Pani Anna Zawadzka
Skarbnik Gminy. /sprawozdanie w załączeniu/
Następnie Pani Anna Zawadzka przedłożyła informację o stanie mienia gminy Poświętne.
Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr II-00321-15/14
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20.03.2014 w sprawie wyrażenia opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Poświętne sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013
rok. / w załączeniu/

Do przedstawionych sprawozdań: rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 r.,
sprawozdania finansowego gminy za 2013 r., oraz informacji o stanie mienia gminy uwag nie
wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński poprosił przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Pana Ryszarda Szymborskiego o przedstawienie opinii dotyczącej wykonania budżetu
za 2013 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Szymborski
przedstawił opinię przyjętą na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25 marca 2014 roku.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik Annę Zawadzką o
przedstawienie projektu 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 XXVII/182/14
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2013 rok.
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2013 rok po zapoznaniu się:
- z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.
- z sprawozdaniem finansowym gminy za 2013 r.
- z opinią RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
- z informacją o stanie mienia Gminy Poświętne,
- z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego gminy za 2013 r. oraz
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
- z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania
budżetu za 2013 r.
- z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku KR o udzielenie Wójtowi absolutorium za
2013 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2013 r oraz sprawozdanie finansowe gminy za
2013 rok przedłożyła Pani Anna Zawadzka Skarbnik Gminy.
/sprawozdania w załączeniu/
Następnie Pani Anna Zawadzka przedłożyła informację o stanie mienia gminy
Do przedstawionych sprawozdań, rocznego z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
sprawozdania finansowego gminy za 2013 r., oraz informacji o stanie mienia gminy uwag nie
wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński poprosił przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Pana Ryszarda Szymborskiego o przedstawienie opinii dotyczącej wykonania budżetu
za 2013 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Szymborski przedstawił opinię przyjętą na
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25 marca 2013 roku. / opinia w załączeniu/
Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr II-00322-15/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 20.03.2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Poświętne sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
/ w załączeniu/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Szymborski przedstawił wniosek o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok.
/ wniosek w załączeniu/
Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy Poświętne wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2013 rok.
/ w załączeniu/

Przewodniczący Rady zarządził powołanie Komisji Skrutacyjnej do policzenia głosów w
głosowaniu jawnym nad udzieleniem Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2013 rok.
Do Komisji Skrutacyjnej powołani zostali: Stanisław Brzozowski, Andrzej Dzierżek , Piotr
Zapisek . Przewodniczącym komisji wybrany został Pan Stanisław Brzozowski.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Poświętne
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok, a Komisję Skrutacyjną poprosił o
policzenie głosów i sporządzenie protokółu z głosowania. Następnie zwrócił się do radnych z
pytaniem, kto jest za tym aby udzielić Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2013 rok, kto jest przeciw, kto się wstrzymał.
Komisja Skrutacyjna policzyła głosy i sporządziła protokół z głosowania. /protokół w
załączeniu/
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania z którego wynika, iż
w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 13 radnych głosowało za udzieleniem Wójtowi Gminy
Poświętne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok, co oznacza, że Rada Gminy
jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2013 rok. Skarbnik Gminy odczytała uchwałę potwierdzającą głosowanie Rady.
UCHWAŁA Nr XXVII/183/14
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za
2013 rok.
/ w załączeniu/
Wójt Gminy Witold Łapiński w imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy podziękował
Radzie Gminy Poświętne za jednogłośne udzielenie absolutorium jeszcze raz podkreślił, że jest to
wspólny sukces Wójta i Rady.
- Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński podziękował Wójtowi Gminy i pracownikom za
wykonanie budżetu gminy w 2013 roku.
Ad.6. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Poświętnem za 2013 r. przedłożyła Pani Anna Zawadzka Skarbnik Gminy.
/ w załączeniu /
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Radnych z pytaniem, czy mają pytania do
przedstawionego sprawozdania. Ponieważ Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego
sprawozdania, oznacza to, że sprawozdanie zostało przyjęte przez radnych.
Ad.7. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady.
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 2013 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 2013 roku zostało przez
Radę przyjęte.
/ w załączeniu /
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 20142017
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 XXVII/184/14
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014 – 2017.
/ w załączeniu/
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2014 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 XXVII/185/14
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2014 rok.
/ w załączeniu/
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2014 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 /13 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR XXVII/186/14
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne w 2014 roku.
/ w załączeniu/
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem dotychczasowemu najemcy
na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości zabudowanej.
Położonej w miejscowości Pietkowo.
Temat przedstawił Jarosław Kazimierz Łapiński. 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 XXVII/187/14
w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem dotychczasowemu
najemcy na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości
zabudowanej. Położonej w miejscowości Pietkowo.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Brzozowie Starym
Temat przedstawił Jarosław Kazimierz Łapiński. Przedstawił projekt uchwały w tej sprawie
Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w zarządzonym przez
Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy 10 za trzech wstrzymało się od głosu podjęła
UCHWAŁĘ Nr XXVII/188/14
w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Brzozowie Starym
/ w załączeniu/
Ad.13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego
zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Poświętne.
Temat przedstawił Wójt Gminy Witold Łapiński .
Jarosław Kazimierz Łapiński Przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.
Radny Ryszard Szymborski stwierdził iż uchwała nie przewiduje zatrudnienia opiekuna świetlicy

Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne
za rok 2013.
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 XXVII/189/2014
w sprawie w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2013.
Ad.15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za
rok 2013.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
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 2013 zostało przez Radę
przyjęte.
/ w załączeniu /
Ad.16. Stanowisko Rady Gminy Poświętne przeciwko wdrażaniu ideologii „gender”
Radny Stanisław Brzozowski swoim wniosku przedstawił Treść Stanowiska Rady Gminy
Poświętne przeciwko wprowadzaniu ideologii „Gender”
Wójt Gminy Witold Łapiński stwierdził, iż są to rzeczy oczywiste i problem ten nie występuje na
terenie Gminy Poświętne.
Pan Stanisław Brzozowski powiedział „ Dzięki Bogu że u nas tego niema”
Wobec braku dalszej dyskusji, w zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy
jednogłośnie /13 za/ Przyjęła stanowisko Rady Gminy Poświętne przeciwko wdrażaniu
ideologii „gender”.
.
/w
załączeniu /
Ad.17. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Wniosków nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 13 10 Przewodniczący Rady zamknął
XXVII sesję Rady Gminy Poświętne.
Protokółował:
Tadeusz Wiśniewolski

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

