PROTOKÓŁ NR XIV/16
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 11 sierpnia 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 XIV-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 XIII 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:
9 .Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
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 punkty o treści :
9 .Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Głosowało radnych 13 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 /13 za/ przyjęła następujący porządek obrad:
Stwierdzam, że Rada Gminy Poświętne przyjęła następujący porządek obrad dzisiejszej
sesji.
1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Uczniowskiego Klubu Sportowego Orkan na temat działalności 2015-2016 r.
4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r,
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 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2016 rok
7. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2016 r.
8. Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w I półroczu 2016 r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
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 Uczniowskiego Klubu Sportowego Orkan na temat działalności 2015-2016
r.

Informację na temat działalności w latach 2015-2016 Uczniowskiego Klubu Sportowego
Orkan w Poświętnem przedłożył Prezes Klubu Zdzisław Łuczaj. Na sesji obecni byli również
nauczyciele wuefiści Krzysztof i Leszek Warakomscy. Leszek Warakomski omówił sukcesy i
osiągnięcia sportowe, nie tylko w województwie, ale i w kraju, które były udziałem młodzieży
z Poświętnego. Wszyscy obecni na sesji zapoznali się ze sportowymi trofeami na specjalnie
przygotowanej wystawie .
/Informacja w załączeniu/
Ad.4 Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r,
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 2016 r.
Anna Zawadzka Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła informację z wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 r. Ponieważ, nikt z radnych nie wniósł uwag do
przedstawionych informacji w zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy
jednogłośnie /13 za / przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze
2016 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 2016 r.
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 20162020
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 /13 za / podjęła
UCHWAŁĘ Nr XIV/88/16
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2020.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2016 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 /13 za / podjęła
UCHWAŁĘ Nr XIV/89/16
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2016 rok
Ad.7. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2016 r.
Informację z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2016 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.8. Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w I półroczu 2016 r.
Informację z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w I półroczu 2016 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
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 /13 za / podjęła
UCHWAŁĘ Nr XIV/90/16
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Ad.10. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Wniosków nie zgłoszono.
Radny Sylwester Perkowski zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości ogrodzenia basenu
p.poż i zgłosił ze ulica wsi Kamińskie Ocioski jest cała dziurawa, oraz wyjazd z drogi powiatowej
Kamińskie – Gąsówka Stara do drogi wojewódzkiej jest niewidoczny.
Sołtys wsi Brzozowo Antonie Pan Marek Roszkowski podziękował Radzie i Wójtowi Gminy
za wykonanie ”Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566B poprzez wykonanie
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie – Brzozowo Chabdy o
długości około 3 000 m.b.” Oraz wykonanie ulicy w Miejscowości Brzozowo Antonie.
Sołtys wsi Brzozowo Muzyły także podziękował za wykonanie odcinka drogi powiatowej
Brzozowo Korabie – Brzozowo Chabdy oraz wykonanie nawierzchni na drodze gminnej do Miejscowości Brzozowo Muzyły.
Radny Tadeusz Kamiński podziękował za inwestycje drogowe wykonane w jego okręgu wyborczym.
Radny Jacek Świerżewski zgłosił dziury na drodze do Marynk i na drodze do Łukawicy.
Radny Wiesław Gołębiewski podziękował za wykonanie ławek na Placu w Gołębiach.
Wójt Gminy Witold Łapiński poinformował iż na bieżące utrzymanie dróg zostało zakupione
ponad 20 ton masy asfaltowej, masa jest i jeżeli będzie sprzyjała pogoda będą usuwane wszystkie
dziury na drogach gminnych
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 12 00 Przewodniczący Rady zamknął XIV
sesję Rady Gminy Poświętne.
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