PROTOKÓŁ NR XX/17
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 28 Kwietnia 2017 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 XX-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 XIX 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 zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Poświętnem
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 zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Poświętnem
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 XX sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Trzecia rocznica nadania insygniów Gminie Poświętne.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Gminy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2016 rok i informacją o stanie
mienia komunalnego za 2016 r..
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2016 rok po zapoznaniu się:
- z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
- z sprawozdaniem finansowym gminy za 2016 r.
- z opinią RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
- z informacją o stanie mienia Gminy Poświętne,
- z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego gminy za 2016 r. oraz
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
- z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu za 2016 r.
- z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku KR o udzielenie Wójtowi absolutorium
za 2016 rok.

6. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2017 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy
Poświętne za rok 2016.
8a.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Poświętnem
9. 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. Trzecia rocznica nadania insygniów Gminie Poświętne.

wykład historyka Piotra Sobieszczaka poświęcony 2 rocznicy nadania insygniów Gminie
Poświętne i ustanowienia Dnia Samorządu Gminy Poświętne, który przypada na dzień 29
kwietnia.

Ad 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie w formie uchwały sprawozdania finansowego Gminy
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2016 rok i informacją
o stanie mienia komunalnego za 2016 r..
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016r przedłożyła Pani Anna Zawadzka
Skarbnik Gminy. /sprawozdanie w załączeniu/
Następnie Pani Anna Zawadzka przedłożyła informację o stanie mienia gminy Poświętne.
Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr II-00321-31/17 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 05.04.2017 w sprawie wyrażenia opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Poświętne sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016
rok. / w załączeniu/
Do przedstawionych sprawozdań: rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r.,
sprawozdania finansowego gminy za 2016 r., oraz informacji o stanie mienia gminy uwag nie
wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński poprosił przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Pana Ryszarda Szymborskiego o przedstawienie opinii dotyczącej wykonania budżetu
za 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Szymborski
przedstawił opinię przyjętą na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11 kwietnia 2017 roku.
Wobec braku dyskusji Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik Annę Zawadzką o
przedstawienie projektu 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 XX/113/17
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2016 rok.
Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu gminy za 2016 rok po zapoznaniu się:
z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
z sprawozdaniem finansowym gminy za 2016 r.
z opinią RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
z informacją o stanie mienia Gminy Poświętne,
z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego gminy za 2016 r. oraz
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

-

z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu
wykonania budżetu za 2016 r.
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku KR o udzielenie Wójtowi absolutorium
za 2016 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 r oraz sprawozdanie finansowe gminy za
2016 rok przedłożyła Pani Anna Zawadzka Skarbnik Gminy.
/sprawozdania w załączeniu/
Następnie Pani Anna Zawadzka przedłożyła informację o stanie mienia gminy
Do przedstawionych sprawozdań, rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
sprawozdania finansowego gminy za 2016 r., oraz informacji o stanie mienia gminy uwag nie
wniesiono.
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński poprosił przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Pana Ryszarda Szymborskiego o przedstawienie opinii dotyczącej wykonania budżetu
za 2016 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Szymborski przedstawił opinię przyjętą na
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11 kwietnia 2017 roku. / opinia w załączeniu/
Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr II-00321-31/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 05.04.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
przez Wójta Gminy Poświętne sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
/ w załączeniu/
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Szymborski przedstawił wniosek o udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok.
/ wniosek w załączeniu/
Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwałę Nr II-00322-4/17 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 24.04.2017 w sprawie wyrażenia opinii o
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Poświętne wniosku o udzielenie Wójtowi
absolutorium za 2016 rok.
/ w załączeniu/
Przewodniczący Rady zarządził powołanie Komisji Skrutacyjnej do policzenia głosów w
głosowaniu jawnym nad udzieleniem Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok.
Do Komisji Skrutacyjnej powołani zostali: Wiesław Gołębiewski, Piotr Zapisek, Jacek
Świerżewski . Przewodniczącym Komisji wybrany został Pan Wiesław Gołębiewski.
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Poświętne
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, a Komisję Skrutacyjną poprosił o
policzenie głosów i sporządzenie protokołu z głosowania. Następnie zwrócił się do radnych z
pytaniem, kto jest za tym aby udzielić Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2016 rok, kto jest przeciw, kto się wstrzymał.
Komisja Skrutacyjna policzyła głosy i sporządziła protokół z głosowania. /protokół w
załączeniu/
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z głosowania z którego wynika, iż
w głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 15 radnych głosowało za udzieleniem Wójtowi Gminy
Poświętne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, co oznacza, że Rada Gminy
jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Poświętne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za
2016 rok. Skarbnik Gminy odczytała uchwałę potwierdzającą głosowanie Rady.
UCHWAŁA Nr XX/114/17
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za
2016 rok.
/ w załączeniu/
Wójt Gminy Witold Łapiński w imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy podziękował
Radzie Gminy Poświętne za jednogłośne udzielenie absolutorium jeszcze raz podkreślił, że jest to
wspólny sukces Wójta i Rady.
- Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński podziękował Wójtowi Gminy i pracownikom za
wykonanie budżetu gminy w 2016 roku.

Ad 6. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej
instytucji
kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej za 2016.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w
Poświętnem za 2016 r. przedłożyła Pani Anna Zawadzka Skarbnik Gminy.
/ w załączeniu /
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
Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2017 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 XX/115/17
w sprawie zmian w budżecie Gminy Poświętne na 2017 rok
Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy
Poświętne za rok 2016.
Temat przedstawiła 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 /15 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR XX/116/17
w sprawie w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Poświętne za rok 2016.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Poświętnem.
Temat przedstawił Jarosław Łapiński Radca Prawny.
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 /15 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR XX/117/17
w sprawie w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.
Ad 10 Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Wniosków nie zgłoszono.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 1250 Przewodniczący Rady zamknął XX
sesję Rady Gminy Poświętne.
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