PROTOKÓŁ NR VI/15
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 29 maja 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.
Przewodniczący Rady o godzinie 9-tej otworzył obrady VI-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 V 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 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 20152018
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 VI/38/15
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018.
Ad 4. 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 /15 za / podjęła
UCHWAŁĘ Nr VI/39/15
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2015 rok
Ad 5. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Wniosków nie zgłoszono.
Ad 6. Wręczenie wyróżnień z okazji 25- lecia samorządu.
Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński podziękował minionym i obecnym radnym, sołtysom oraz
pracownikom Urzędu Gminy za ich pracę i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz
środowiska, w którym żyją. Podkreślił, że idea samorządności, na każdej ze swych płaszczyzn,
rozwijała się dzięki radnym, dzięki ich zaangażowaniu, doświadczeniom, dzięki dobrej woli i
przede wszystkim zgodnych decyzji, które miały wpływ na rozwój Gminy Poświętne. Wyraził
wdzięczność za pracę i poświęcenie z jakim służyli i służą „naszej Małej Ojczyźnie”. Wszystkim
obecnym samorządowcom oraz samorządowcom poprzednich kadencji podziękował za pracę, za
zaangażowanie społeczne oraz cenne inicjatywy. Podziękował także wszystkim mieszkańcom
gminy za współpracę, ale także za wnoszone uwagi i postulaty, które miały wpływ na rozwój
Gminy Poświętne.
Podczas uroczystości wręczono pamiątkowe statuetki oraz kwiaty pracownikom urzędu gminy
oraz kierownikom jednostek, którzy pracują od początku istnienia samorządów w podziękowaniu

„za wkład pracy i osobiste zaangażowanie w rozwój, promocję oraz poprawę warunków życia
mieszkańców Gminy Poświętne”.
Ad 7. Prezentacja rozwoju Gminy w latach 1990-2015
Z okazji 25 – lecia samorządów w Polsce Gmina Poświętne wydała okolicznościowy folder
„Gmina Poświętne. 25 lat samorządu. Skok cywilizacyjny 1990-2015”, który był rozdawany
na sesji. /Folder w załączeniu/ Pani Wiesława Kruszewska wspólnie z Panią Bożeną
Łapińską przedstawili Slajdy przedstawiające gminę przed 1990 i w okresie 1990-2015.
Ad 8. Część artystyczna w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół w Poświętnem .
Uroczystą sesję uświetnił patriotyczny występ młodzieży z Zespołu Szkół w Poświętnem.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 12 00 Przewodniczący Rady zamknął VI
sesję Rady Gminy Poświętne.

