PROTOKÓŁ NR VII/15
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 28 sierpnia 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 VII-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 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.
Wójt Gminy Witold Łapiński zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego
punktu po punkcie 2 o treści:
3- Informacja w sprawie suszy
Oraz zdjęcie z porządku punktu 4 o treści
4.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”.
Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku.
Zwrócił się do radnych z pytaniem,
- Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad zgłoszonej przez Wójta Gminy zmiany aby po
punkcie 2 przyjąć dodatkowy punkty o treści :
3 Informacja w sprawie suszy
Głosowało radnych 15 za, co oznacza, że Rada Gminy jednogłośnie rozszerzyła porządek obrad o
dodatkowy punkt .
Następnie zwrócił się z pytaniem
Kto jest za zdjęciem punktu 4 o treści:
4.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”.
Głosowało radnych 15 za, co oznacz, że Rada Gminy jednogłośnie zdjęła punkt 4 z porządku
obrad.
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 /15 za/ przyjęła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad VII sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie suszy.
4. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r, 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 2015 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2015 rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
jest Gmina Poświętne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
8. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2015 r.
9. Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w I półroczu 2015 r.
10. 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. Informacja w sprawie suszy.
Wójt Gminy Witold Łapiński Poinformował, iż w dniu 11 sierpnia Gmina Poświętne złożyła
wniosek o powołanie przez Wojewodę Podlaskiego Komisji do spraw szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody
spowodowane przez suszę.
Pismem Nr WG-VI. 7160.128.2015. AA z dnia 17 sierpnia 2015 r. stwierdził, iż nie ma podstaw
do jej powołania ze względu na nieprzekroczenie kryterium suszy dla roślin i gleby. Informując iż
w okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 lipca 2015 r JUNG w Puławach nie stwierdziła
zagrożenia wystąpienia suszy rolniczej na obszarze gminy Poświętne.
Ponownie w dniu 24 sierpnia 2015 r. Gmina Poświętne złożyła Wniosek o powołanie przez
Wojewodę Podlaskiego komisji do spraw oszacowania strat.
Pismem Nr WG-VI.7160.176.2015.AAA z dnia 25 sierpnia 20015 została powołana Komisja w
składzie :
1. Pan Tadeusz Wiśniewolski – przewodniczący Komisji, pracownik Urzędu Gminy Poświętne
2. Pan Józef Kurzyna – członek Komisji, pracownik PODR w Szepietowie.
3. Pan Janusz Ołdakowski – członek Komisji, przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej w
Porosłach. Komisja rozpocznie pracę w terenie od dnia 1września 2015 r.
Poinformował iż obecny Stefan Krajewski Dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Pan Andrzej Pleszuk kierownik Powiatowego Biura
AR I MR w Białymstoku.
Pan Stefan Krajewski poinformował zebranych o zasadach szacowania strat w rolnictwie i
możliwości otrzymania pomocy publicznej ponadto przedstawił Harmonogram ogłaszania i
uruchamiania naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 w 2015 r.
Ad.4 Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015r,
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 2015 r.
Anna Zawadzka Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła informację z wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 r. Ponieważ, nikt z radnych nie wniósł uwag do
przedstawionych informacji w zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy
jednogłośnie /15 za / przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze

2015 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 2015 r.
Ad.5. 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 VII/40/15
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018.
Ad.6. 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 VII/41/15
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2015 rok
Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem jest Gmina Poświętne oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków.
Temat przedstawił Jarosław Łapiński
Przedstawił 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
UCHWAŁA NR VII/42/15
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina
Poświętne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
Ad.8. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2015 r.
Informację z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2015 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.9. Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w I półroczu 2015 r.
Informację z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w I półroczu 2015 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. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Wniosków nie zgłoszono.
Witold Łapiński Wójt Gminy poinformował obecna na sesji Pani Wanda Perkowska sołtys Wsi
Zdrody Stare obchodziła 50-lecie pożycia małżeńskiego i z tej okazji wspólnie z
Przewodniczącym Rady Tadeuszem Kamińskim wręczyli kwiaty oraz drobny upominek.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 12 00 Przewodniczący Rady zamknął VII
sesję Rady Gminy Poświętne.

