PROTOKÓŁ NR XI/16
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 29 stycznia 2016 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 XI-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 X 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 8 o treści:
8a . Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w
Poświętnem z siedzibą w Gołębiach
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 8 przyjąć dodatkowy punkt 8a o treści :
8a . Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem
z siedzibą w Gołębiach
Głosowało radnych 15 za, co oznacza, że Rada Gminy jednogłośnie rozszerzyła porządek
obrad o dodatkowy punkt .
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 XI sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2016
rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzenie ścieków.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnej strategii rozwoju Gminy Poświętne na lata
2015- 2025
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 20162020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
2017 roku
8a .Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem
z siedzibą w Gołębiach

9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy
Poświętne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
11.Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Poświętne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Poświętne poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Poświętne.
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem za
2015 r.
16. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2015 r.
17. Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w II półroczu 2015 r.
18. Przedłożenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę
Poświętne
19. 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji
stałych na 2016 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 /15 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR XI/60/16
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych na 2016 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 2,65 zł/m3 netto z wyłączeniem miejscowości Grochy , która jest zaopatrywana z
wodociągu Daniłowo.
- za ścieki 3,77 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 /15 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR XI/61/16
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.
/ w załączeniu/
Radny Stanisław Brzozowski poruszył problem nieczynnych hydrantów.
Przedstawiciel ZWiK . Pan Chim odpowiedział, iż wiosną zostanie przeprowadzony
przegląd wszystkich hydrantów, zepsute zostaną naprawione.
Ad. 5. 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 /15 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR XI/62/16
w sprawie przyjęcia lokalnej strategii rozwoju Gminy Poświętne na lata 2015- 2025
/ w załączeniu/
Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2016-2020.
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 XI/63/16
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020.
/ w załączeniu/
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2016 rok.
Temat przedstawiła Anna Zawadzka Skarbnik Gminy
Wójt Gminy Witold Łapiński Omówił zmiany w wydatkach inwestycyjnych polegające
na wprowadzeniu 2 zadań inwestycyjnych;
- Budowa małej architektury na działce Nr 108/2 w miejscowości Pietkowo w zakresie
wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej na kwotę 7380 zł. Przewidywana
realizacja w 2017- 2018 r z programu operacyjnego „ Infrastruktura i środowisko”
- Zakup Działki Nr 90/4 w miejscowości Brzozowo Stare na kwotę 5000zł. Związanej z
projektem „Zagospodarowania Centrum Wsi Brzozowo Stare”.
Skarbnik Gminy Anna Zawadzka 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 XI/64/16
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
/ w załączeniu/
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w 2017 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 /15 za / podjęła
UCHWAŁĘ Nr XI/65/16
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2017 roku.
/ w załączeniu/
Ad. 8a .Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w
Poświętnem z siedzibą w Gołębiach
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
UCHWAŁĘ Nr XI/66/16
w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem z siedzibą w
Gołębiach
/ w załączeniu/
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na
terenie Gminy Poświętne.
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
UCHWAŁĘ Nr XI/67/16
w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Poświętne.
/ w załączeniu/
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
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
UCHWAŁĘ Nr XI/68/16
w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
/ w załączeniu/
Ad. 11.Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Poświętne.
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

UCHWAŁĘ Nr XI/69/16
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Poświętne.
/ w załączeniu/
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Poświętne poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
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
UCHWAŁĘ Nr XI/70/16
w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Poświętne poboru opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wysokości wynagrodzenia za inkaso.
/ w załączeniu/
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
na terenie Gminy Poświętne.
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
UCHWAŁĘ Nr XI/71/16
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Poświętne.
/ w załączeniu/
Ad. 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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
UCHWAŁĘ Nr XI/72/16
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
/ w załączeniu/
Ad. 15. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Poświętnem za 2015 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. 16. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2015 r.
Informację z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2015 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. 17. Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w II półroczu 2015 r.
Informację z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w II półroczu 2015 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. 18. 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. 19. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Wniosków nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 1220 Przewodniczący Rady zamknął
XI sesję Rady Gminy Poświętne.

Protokółował:
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