PROTOKÓŁ NR III/14
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 30 stycznia 2015 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.
Nieobecni na sesji to; Ryszard Szymborski - Grochy
Przewodniczący Rady o godzinie 9-tej otworzył obrady III-ej sesji Rady Gminy.
Powitał wszystkich zebranych w tym zaproszonych na sesję. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14
radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
Poinformował, że protokół z II 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 ustalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych
na 2015 rok.
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 /14 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR III/15/15
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2015 rok
/ w załączeniu/
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Temat przedstawił Alfred Dobrzyński
Przedstawiciel Wodociągów i Kanalizacji w Łapach inż. Chim Przedstawił wniosek o
zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie Gminy Poświętne .
- za wodę 2,60 zł/m3 netto z wyłączeniem miejscowości Grochy , która jest zaopatrywana z
wodociągu Daniłowo.
- za ścieki 3,70 zł/m3 netto
Alfred Dobrzyński Przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.
Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w zarządzonym przez
Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie /14 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR III/16/15
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.
Korzystając z obecności Przedstawiciela wodociągów i Kanalizacji radni poruszyli
następujące sprawy:
Radny Stanisław Brzozowski zgłosił, iż od dłuższego czasu hydranty w Zdrodach Nowych są
nieczynne.
Radny Malecki Tomasz zgłosił przeciek wodociągu na skrzyżowaniu dróg w miejscowości
Wilkowo Stare.

Radny Łapiński zgłosił ze w Lizie Nowej na kilkanaście hydrantów działa tylko kilka.
Radny Wiesław Gołębiewski zaproponował przegląd wszystkich hydrantów w Gminie.
Przedstawiciel Wodociągów i kanalizacji powiedział ,że wszystkie zgłoszenia zostaną
sprawdzone , hydranty najprawdopodobniej są sprawne lecz zostały zamknięte ze względu na
istniejący proceder nielegalnego poboru wody do urządzeń rolniczych co jest wręcz groźne dla
wodociągu ze względu na możliwość skażenia wody w szczególności podczas poboru wody z
hydrantu do opryskiwaczy. Do celów budowlanych można wodę wykupić i pobierać tylko z
wyznaczonego hydrantu.
Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu ochrony środowiska dla Gminy
Poświętne na lata 2014-2017”.
Temat przedstawił Alfred Dobrzyński
Przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.
Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w zarządzonym przez
Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie /14 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR III/17/15
w sprawie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Poświętne na lata 2014-2017”.
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.
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 /14 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR III/18/15
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu
na realizację zadania inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy
Poświętne: ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563 B Poświętne - Zdrody Stare”.
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 /14 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR III/19/15
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania
inwestycyjnego na drodze powiatowej na terenie Gminy Poświętne: „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1563 B Poświętne - Zdrody Stare”.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2015 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 /14 za / podjęła
UCHWAŁĘ Nr III/20/15
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
Radny Stanisław Brzozowski zapytał czy są przepisy, reguły wynagradzania sołtysów.
Pan Edward Baranowski sołtys wsi Liza Stara proponował utworzenie funduszu
reprezentacyjnego na wynagrodzenie sołtysów.
Witold Łapiński Wójt Gminy Poświętne wyjaśnił, iż niema prawnych możliwości na ustalenie
funduszu reprezentacyjnego na ryczałt dla sołtysów , każdy sołtys ma ustaloną prowizję ile i za

co . Na prośbę wójta Pani Anna Zawadzka Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła zasady i
wysokość prowizji sołtysom.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2016 roku
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 /14 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR III/21/14
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku.
/ w załączeniu/
Ad. 10. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
za 2014 r.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem
przedłożyła Pani Alicja Kamińska kierownik GOPS.
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.
/sprawozdanie w załączeniu/
Ad. 11. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2014 r.
Informację z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2014 r.
przedstawił
Inspektor prowadzący obsługę rady Tadeusz Wiśniewolski, szczegółowo omówił wykonanie
poszczególnych uchwał.
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. 12. Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w II półroczu 2014 r.
Informację z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w II półroczu 2014 r. przedstawił
Inspektor prowadzący obsługę rady Tadeusz Wiśniewolski, szczegółowo omówił wykonanie
poszczególnych zarządzeń.
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. 13. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Poświętne
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Poświętne przedłożyła Pani Anna
Zawadzka Skarbnik Gminy
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.
/sprawozdanie w załączeniu/
Ad. 14. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Wniosków nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 12 00 Przewodniczący Rady zamknął III
sesję Rady Gminy Poświętne.

Protokółował:
Tadeusz Wiśniewolski

Przewodniczący Rady
Tadeusz Kamiński

