PROTOKÓŁ NR IX/15
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 30 października 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 IX-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 VIII 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. „ Święty Jan Paweł II – patron rodziny „ – montaż słowno-muzyczny w wykonaniu
uczniów Zespołu Szkół w Poświętnem
Młodzież z Zespołu Szkół w Poświętnem zaprezentowała montaż słowno - muzyczny „ Święty
Jan Paweł II – patron rodziny „.
Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wójtem Gminy podziękowali młodzieży szkolnej oraz
opiekunom za przygotowany program i wręczyli młodzieży „słodki upominek”.
Ad. 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o
wynikach sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i nadzoru pedagogicznego .
Informacje przedłożył Inspektor UG Tadeusz Wiśniewolski.
/ w załączeniu/
Ad. 5. Informacja w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej
podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.
Wójt Gminy Witold Łapiński poinformował Radę Gminy, że średnia cena skupu żyta za
okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.,
ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października
2015 .roku wynosi 53,77 zł. za 1 dt. . Wójt Gminy złożył wniosek o nie obniżaniu średniej ceny
skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2016.
Po krótkiej dyskusji w zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu jednogłośnie
( 14 głosami) Rada Gminy odstąpiła od podejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2016, co oznacza, że podstawą do naliczania podatku rolnego na 2016 rok na obszarze
Gminy Poświętne będzie stawka średniej skupu żyta w wysokości 53,77 zł. za 1 dt. ustalona
Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r.
Ad. 6. Informacja w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej
ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.,
przyjmowanej do wymiaru podatku leśnego na 2016 r.
Wójt Gminy Witold Łapiński poinformował Radę Gminy, że średnia cena sprzedaży drewna,
obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały

2015 ogłoszona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października
2015 .roku wynosi 191,77 zł. za 1 m 3 . Wójt Gminy złożył wniosek o nie obniżaniu średniej ceny
sprzedaży drewna.
Po krótkiej dyskusji w zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu jednogłośnie
( 14 głosami) Rada Gminy odstąpiła od podejmowania uchwały w sprawie obniżenia średniej
ceny sprzedaży drewna, co oznacza, że podstawą do naliczania podatku leśnego na 2016 rok na
obszarze Gminy Poświętne będzie stawka średniej ceny drewna w wysokości 191,77 zł. za 1 m3
ustalona Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na 2016 rok.
Temat przedstawiła Agnieszka Kuryś. 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 IX/43/15
w sprawie określenia
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2016 rok.
Temat przedstawiła Elżbieta Grochowska. Przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.
Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w zarządzonym przez
Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy /13 za , 1 wstrzymał się o głosu / podjęła
UCHWAŁĘ NR IX/44/15
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych.
Temat przedstawiła Agnieszka Kuryś. 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 IX/45/15
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2015-2018
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 IX/46/15
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2018.
Ad. 11. 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 IX/47/15
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2015 rok
Ad. 12.Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.

Tadeusz Wiśniewolski przedstawił informację Przewodniczącego Rady Gminy z analizy
oświadczeń radnych oraz informację Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych
pracowników.
/informacje w załączeniu/
Przewodniczący Rady Gminy poinformował Radę, iż Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady
złożyli swoje oświadczenia majątkowe Wojewodzie i ich analizę przeprowadza Wojewoda
następnie 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.
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnej strategii rozwoju Gminy Poświętne na
lata 2015- 2025
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 IX/48/15
w sprawie przyjęcia lokalnej strategii rozwoju Gminy Poświętne na lata 2015- 2025
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Poświętne na lata 2015-2020.
Temat przedstawiła Pani 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 /14 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR IX/49/15
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Poświętne
na lata 2015-2020.
Ad. 15. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Radny Świerżewski Jacek - Droga – od drogi wojewódzkiej do Marynk zniszczyła się
całkowicie.
Sołtys Wsi Józefin Waldemar Pieczur. W miesiącu wrześni firma odbierająca śmieci wyznaczyła
nowe terminy odbioru nieczystości w każdym miesiącu na inny dzień.
Wójt Gminy Witold Łapiński poinformował, iż na dzień 20 listopada 2016 r został ogłoszony
przetarg nieograniczony na „ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Poświętne” po nim zostaną
wyznaczone nowe terminy odbioru odpadów.
Na drogi Gminne Kamińskie Jaski- Dzierżki., Zdrody Stare , Łukawica i Marynki zostało zlecone
wykonanie dokumentacji technicznej , w nowym naborze wniosków przewidziane jest
dofinansowanie dróg gminnych ,
Wniosków nie zgłoszono.

