PROTOKÓŁ NR II/14
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 19 grudnia 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 II-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 I 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 2014”.
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
2015-2018.
Temat przedstawiła Anna Zawadzka Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów przedłożył opinię
Komisji.
Pani Anna Zawadzka przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie
przedstawiła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018
W zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie /15 za/
podjęła
UCHWAŁĘ NR II/9/14
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.
/ w załączeniu/
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2015 rok.
Pani Anna Zawadzka Skarbnik Gminy dokonała szczegółowego przedstawienia budżetu
gminy na 2015 r.
Wójt Gminy Witold Łapiński omówił planowane inwestycje w 2015 roku.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów przedłożył opinię
Komisji w sprawie projektu budżetu.
Pani Anna Zawadzka przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie
przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2015
W zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu Rada Gminy 14 za przy 1
wstrzymującym się podjęła
UCHWAŁĘ Nr II/10/15
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2015.
/ w załączeniu/

Ad.6. 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 /15 za / podjęła
UCHWAŁĘ Nr II/11/14
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014 –

2017.
/ w załączeniu/
Ad.7. 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 /15 za / podjęła
UCHWAŁĘ Nr II/12/14
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2014 rok.
/ w załączeniu/
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Poświętne na 2015 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 /15 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR II/13/14
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
2015 rok.
Tadeusz Wiśniewolski przedstawił wyniki Konsultacji i zaproponował zmiany w projekcie
Uchwały sprawie uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Gminy Poświętne z organizacjami
pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.;
1) aby § 12 ust.1 projektu programu nadać brzmienie:
„ 1. Na realizację programu planuje się środki finansowe w wysokości 20 000 złotych. ”
w zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie /15 za przyjęła
Tadeusz Wiśniewolski Przedstawia projekt uchwały w tej sprawie.( po uwzględnieniu zmian)
Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w zarządzonym przez
Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie /15 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR II/14/14
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 2015 rok.
/ w załączeniu/

Ad.10 . Rozpatrzenie wniosku Koła Gospodyń Wiejskich w Pietkowie w sprawie budowy
pomnika upamiętniającego poległych za wolność Ojczyzny
Temat przedstawił Jarosław Kazimierz Łapiński.
Przewodniczący Komisji Andrzej Dzierżek przedstawił opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego
Budżetu i Finansów Radni w pełni podzielili opinię Komisji, że pomniki powinny nawiązywać do ważnych wydarzeń
historycznych mających związek z danym miejscem lub miejscowością oraz je upamiętniać.
Powinny również upamiętniać osoby szczególnie zasłużone dla kraju, regionu lub miejscowości.
W przypadku propozycji Koła Gospodyń Wiejskich w Pietkowie żadna z powyższych
okoliczności nie ma miejsca.
W zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy /14 za , przy 1
wstrzymującym się / opowiedziała się za nie uwzględnianiem wniosku Koła Gospodyń Wiejskich
w Pietkowie w sprawie inicjatywy budowy pomnika na publicznym skwerze w Pietkowie.
Ad.11. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Sołtys wsi Liza Stara prosił o cztery samochody żwiru na drogę na łąki w Lizie Starej.
Wójt Gminy powiedział, ze droga na łąki w Lizie Starej zostanie uwzględniona w ramach
bieżącego utrzymania dróg.
Wniosków nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 12 30 Przewodniczący Rady zamknął II-gą
sesję Rady Gminy Poświętne.
Następnie po odśpiewaniu kolędy wszyscy zebrani dzieląc się opłatkiem składali sobie życzenia
Bożonarodzeniowe i Noworoczne
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