PROTOKÓŁ NR XXV/17
z sesji Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2017 r.

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński.
Przewodniczący Rady o godzinie 9-tej otworzył obrady XXV-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 radnych (nieobecny - pan Mariusz Rzepny)
Poinformował, że protokół z XXIV sesji Rady Gminy jest wyłożony na stoliku protokolanta.
Jeżeli do końca sesji nie zostaną wniesione uwagi, uznamy, że protokół został przyjęty bez
zastrzeżeń.
W posiedzeniu udział wzięli radni, pracownicy Urzędu Gminy i zaproszeni goście wg.
załączonych list obecności.
Następnie

Przewodniczący
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postanowienie

Komisarza

Wyborczego

w

Białymstoku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w
Poświętnem – Tomasza Maleckiego w okręgu wyborczym nr 14.
Pan Tadeusz 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” - Pan Wójt Gminy Witold Łapiński zgłosił wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad dodatkowego punktu po punkcie 8 – podjęcie uchwały prawa miejscowego w
sprawie: uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z nia 24 kwietnia 2003
r. o działności pozytku publicznego i o wolontariacie”.
Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku.
Zwrócił się do radnych z pytaniem,
- „Kto jest za wprowadzeniem zmiany do porządku obrad zgłoszonej przez Wójta Gminy,
aby po punkcie 8 przyjąć punkt 9
Głosowało 13 radnych „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 głosów „za”/ przyjęła
następujący porządek obrad:
1.

Otwarcie obrad XXV sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem „Boże
Narodzenie 2018 r.”
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2018-2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2017-2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Poświętne na 2018 r.”
9. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
10. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Wobec tego, że zrealizowany został pkt.1 i pkt.2 porządku obrad przechodzimy obecnie do
punktu porządku obrad.
Ad.3. Występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Poświętnem
„Boże Narodzenie 2018 r.”
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Bożonarodzeniowej.
Przewodniczący Rady Gminy wraz z Wójtem Gminy w Poświętnem podziękowali Pani
Dyrektor, organizatorom oraz dla dzieci, które brały udział w Jasełkach, życzyli Wesołych
Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku i wręczyli młodzieży „słodki upominek”.
Pani Dyrektor Szkoły w Poświętnem Bożena Brzozowska podziękowała i złożyła wszystkim
życzenia świąteczne.

Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2018-2021r.
Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Anna Zawadzka, zapoznała z projektem uchwały w tej
sprawie oraz przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Pan Andrzej Dzierżek - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i
Finansów przedstawił pozytywna opinię w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Poświętne na lata 2018-2021./w załączeniu/
Pan Wójt omówił szczegółowo poszczególne punkty i ich finansowanie.
W zarządzonym przez Przewodniczącego glosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie (13 głosów
„za”) przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2018-2021.
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na 2018 rok.
Skarbnik Gminy Anna Zawadzka, zapoznała z projektem budżetu gminy oraz przedstawiła
pozytywna opinię Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński omówił aktualną sytuację finansową gminy, zakres
inwestycji

przewidzianych

do

wykonania

w

2018

r.

oraz

ich

finansowanie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów przedstawił opinię o
projekcie budżetu Gminy Poświętne oraz możliwości sfinansowania przedstawionego
deficytu /w załączeniu/.
Po krótkiej dyskusji w zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu, Radni Gminy
jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Poświętne na 2018 rok.
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Poświętne na lata 2017-2020r.
Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Anna Zawadzka i zapoznała z projektem uchwały.
Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji w zarządzonym przez
Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła uchwałę
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2017-2020 r.

Ad.7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżecie Gminy na 2017 rok.
Temat przedstawiła Skarbnik Gminy Anna Zawadzka.
Wobec braku pytań Przewodniczący poprosił Skarbnik Gminy o przedstawienie projektu
uchwały w tej sprawie.
Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionej uchwały w zarządzonym przez
Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie (13 głosów „za”) podjęła uchwałę
w sprawie zmian budżecie Gminy na 2017 rok.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Poświętne na 2018 r.”
Projekt uchwały w tej sprawie przedstawiła Alicja Kamińska - Kierownik GOPS.
Wobec braku pytań Przewodniczący Rady, zarządził głosowanie i Rada jednogłośnie
(13 głosów „za”) podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Poświętne na 2018 r.”

Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Temat przedstawił Radca Prawny Jarosław Łapiński.
Wobec braku pytań Przewodniczący poprosił Jarosława Łapińskiego o przedstawienie
projektu uchwały w tej sprawie.
W zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie (13 głosów
„za”) przyjęła uchwałę w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Poświętne z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
Ad. 10 Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Nie zgłoszono żadnych wniosków i zapytań.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy o godzinie
11:00 zamknął XXV sesję Rady Gminy Poświętne.
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