PROTOKÓŁ NR IV/07
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 30 stycznia 2007 r.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz
Kamiński.
W posiedzeniu udział wzięli radni i pracownicy Urzędu wg załączonej listy
obecności. Nieobecny na sesji radny Aleksander Siedlecki
Przewodniczący Rady o godzinie 9-tej otworzył obrady IV-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 III 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. Zwrócił się z pytaniem, czy są
uwagi lub uzupełnienia do proponowanego porządku obrad.
Wójt Gminy Witold Łapiński zgłosił wnioski:
1 - aby w punkcie trzecim wprowadzić - Informacja w sprawie złożonych
oświadczeń majątkowych radnego gminy.
Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku.
Zwrócił się do radnych z pytaniem,
- kto jest za wnioskiem Wójta Gminy Witolda Łapińskiego, aby w punkcie trzecim
wprowadzić - Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych radnego
gminy.
Głosowało radnych 12 za 1 przeciw, 1 wstrzymał się/ co oznacza, że Rada Gminy
rozszerzyła porządek obrad o zgłoszony wniosek.
2 / po punkcie3 punkt o treści:
-pkt. 4 podjecie uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego gminy Stanisława
Milewskiego.
Przewodniczący zarządził głosowanie wniosku.
Zwrócił się do radnych z pytaniem,
- kto jest za wnioskiem Wójta Gminy Witolda Łapińskiego o wprowadzenie do
porządku obrad dodatkowego punktu po punkcje 3 o treści: podjecie uchwały w
sprawie wygaszenia mandatu radnego gminy Stanisława Milewskiego.
Głosowało radnych 12 za 2 przeciw, co oznacza, że Rada Gminy rozszerzyła
porządek obrad o zgłoszony wniosek.
3/ po punkcie 4 dodatkowy punkt o treści:
-pkt. 5 podjecie uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego gminy Stanisława
Perkowskiego
Głosowało radnych 12 za 1 przeciw, 1 wstrzymał się/ co oznacza, że Rada Gminy
rozszerzyła porządek obrad o zgłoszony wniosek.
Ponieważ, nie było więcej uwag do porządku obrad, Przewodniczący Rady
zwrócił się do Radnych o przegłosowanie całego porządku obrad poszerzonego o
przegłosowane wnioski.
W wyniku głosowania, Rada Gminy /12 za, 2 wstrzymało się od głosu /
przyjęła następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad IV sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych radnego gminy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego gminy Stanisława
Milewskiego
5. Podjęcie uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego gminy Stanisława
Perkowskiego
6 Informacja Panów architektów Ptaszyński - Rubin s.c. Autorów projektu
„Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia stanowiącego własność
Gminy Poświętne o pomieszczenia gabinetów lekarskich i zabiegowych oraz
przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku a dostosowaniem do
obowiązujących przepisów”
w związku ze skargą Pana Stanisława
Milewskiego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
i
Delegatury NIK w Białymstoku na to, iż jest bardzo zawyżony kosztorys.
7. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2006 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
10. Wydanie opinii w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedliska Natura 2000
na wniosek Ministra Środowiska
11. Ustalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i członków Rad
Sołeckich.
13. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Ponieważ zrealizowane zostały punkty 1-2 porządku obrad, Przewodniczący
zaproponował rozpatrzenie 3 punktu porządku obrad.
Ad.3. Informacja w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych radnego
gminy.
Przewodniczący Rady poprosił pana Tadeusza Wiśniewolskiego o odczytanie
informacji w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych radnego gminy.
Radny Stanisław Milewski próbował tłumaczyć się tym skąd radny może
wiedzieć, w Łapach zostało to zapisane w protokóle o obowiązku składania
oświadczeń. To jest rządzenie w sposób niejawny następnie oświadczył, że
oświadczenia nie mógł złożyć w terminie dlatego, że nie miał wiadomości od żony
o prowadzeniu przez nią działalności.
Radca Prawny Pani Nadzieja Piszczatowska wyjaśniła , że nikt nie może
zasłaniać się nieznajomością przepisów prawa. Rada nie wygasza mandatu tylko
stwierdza jego wygaśnięcie z powodu nie złożenia oświadczenia o swoim stanie
majątkowym w terminach określonych ustawą. Jeśli rada nie podejmie takiej
uchwały w określonym terminie to podejmie ją Wojewoda.
Prowadzący obsługę Rady Tadeusz Wiśniewolski poinformował, iż pismem
datowanym z dniem 8 grudnia Przewodniczący Rady Gminy Poświętne
poinformował wszystkich Radnych o terminie i obowiązku składania oświadczeń
majątkowych. /Informacja w załączeniu./
Ad.4 podjecie uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego gminy
Stanisława Milewskiego

Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński postawił wniosek o podjęcie
uchwały w sprawie wygaszenia mandatu Radnego Gminy Poświętne Panu
Stanisławowi Milewskiemu i poprosił Pana Tadeusza Wiśniewolskiego o
odczytanie uchwały.
Ponieważ radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w
zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy
/12 za ,2
przeciw/ podjęła
UCHWAŁĘ NR IV/21/07
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Po podpisaniu uchwały przez Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza
Kamińskiego w obecności całej Rady Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński
doręczył Panu Stanisławowi Milewskiemu Uchwałę Nr IV/ 21/07 w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Pan Stanisław Milewski odmówił potwierdzenia przyjęcia uchwały.
Ad.5 podjecie uchwały w sprawie wygaszenia mandatu radnego gminy
Stanisława Perkowskiego.
Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński postawił wniosek o podjęcie
uchwały w sprawie wygaszenia mandatu Radnego Gminy Poświętne Panu
Stanisławowi Perkowskiemu i poprosił Pana Tadeusza Wiśniewolskiego o
odczytanie uchwały.
Ponieważ radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w
zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy
/12 za 1
wstrzymał się/ podjęła
UCHWAŁĘ NR IV/22/07
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
Po podpisaniu uchwały przez Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza
Kamińskiego w obecności całej Rady Wójt Gminy Poświętne Witold Łapiński
doręczył Panu Stanisławowi Perkowskiemu Uchwałę Nr IV/ 22/07 w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Pan Perkowski Stanisław odmówił potwierdzenia przyjęcia uchwały.
Ad.6 Informacja Panów architektów Ptaszyński - Rubin s.c. autorów projektu
„Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia stanowiącego własność
Gminy Poświętne o pomieszczenia gabinetów lekarskich i zabiegowych oraz
przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku a dostosowaniem do
obowiązujących przepisów”
w związku ze Skargą Pana Stanisława
Milewskiego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
i
Delegatury NIK w Białymstoku na to, iż jest bardzo zawyżony kosztorys.
Wójt Gminy Poinformował Radę Gminy o wnioskach Pana Stanisława
Milewskiego ;
-Z dnia 11 grudnia 2006 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku i Delegatury NIK w Białymstoku,
-z dnia 11 stycznia 2007 roku do Wojewody Podlaskiego o uchylenie Uchwały
Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Poświętne na rok 2007.

Z dnia 16 stycznia 2007 r do Wojewody Podlaskiego o uchylenie uchwały
Rady Gminy Poświętne z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia skargi
Radnego Stanisława Milewskiego.
Skarbnik Gminy Wiktoria Kazimierska zapoznała Radę z treścią wniosków
skierowanych do Wojewody Podlaskiego w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy
Poświętne z dnia 21 grudnia 2006 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy
Poświętne na rok 2007 i uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Radnego
Stanisława Milewskiego. / w nioski w załączeniu/
Następnie Pani Wiktoria Kazimierska zapoznała Radę Gminy
z
wyjaśnieniem do pisma Pana Stanisława Milewskiego z dnia 11 stycznia 2007 roku
skierowanego do Wojewody Podlaskiego, dotyczącego nieścisłości w nazwie
zadania inwestycyjnego. / w załączeniu/
Pan Tadeusz Wiśniewolski rozdał wszystkim obecnym na Sesji Rady Gminy
wydruk ze strony internetowej Gminy Poświętne z instruktażem jak można
korzystać z materiałów Rady /uchwały i protokóły / wydruk w załączeniu/
Następnie zapoznał Radę Gminy z wnioskiem Pana Stanisław Milewskiego z dnia
11 grudnia 2006 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku i
Delegatury NIK w Białymstoku w sprawie kontroli przygotowanej inwestycji
rozbudowy Ośrodka zdrowia w Poświętnem.
Pan Roman Ptaszyński stwierdził, że zarzuty Pana Milewskiego są
bezpodstawne i nijak się mają do sporządzonego kosztorysu.
Rola Pana Wójta ograniczyła się tylko do podpisania umowy z biurem
projektowym i następnie do odebrania gotowego produktu.
Podczas projektowania i kosztorysowania pracownia nasza opierała się na
obowiązujących przepisach w tym zakresie.
Ceny stosowane przy kosztorysowaniu ustalane są na podstawie
przeprowadzonych wywiadów z hurtowniami rozprowadzającymi materiały
budowlane. Konkretnie kosztorys ten sporządzał Pan Sławomir Sanejko mający w
tym zakresie niezbędne uprawnienia. Wykonał on wiele kosztorysów dla wielu firm
i pierwszy raz spotykam się z takim zarzutem.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 roku warunki
techniczne i sanitarne jakie mają być spełnione do wykonywania praktyki
pielęgniarek i położnych oraz wymagań jakim powinny odpowiadać urządzenia i
sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń medycznych.
Na dzień dzisiejszy Ośrodek Zdrowia nie spełnia żadnych wymogów .
Pan Alfred Dobrzyński zapytał Pana Ptaszyńskiego czy można kserować
dokumentację w tym zakresie i udostępniać innym osobom . Pan Ptaszyński
odpowiedział, że gmina wykupiła
projekt bez możliwości powielania i
udostępniania.
Pan Ptaszyński zobowiązał się do złożenia oświadczenia na piśmie w
sprawie zgodności dokumentacji z aktualnie obowiązującym prawem w tym
zakresie.
Wójt Gminy Witold Łapiński spytał, o co tu chodzi, czy o zawyżenie
kosztorysu, czy w ogóle sprzeciw wykonywania jakichkolwiek inwestycji.
Następnie skierował pytanie do Pana Topczewskiego, czy byłby w stanie urządzić
jeden gabinet w Pietkowie, drugi w Lizie Starej, a gabinet szczepień w Poświętnem
czy Brzozowie Starym i czy społeczność Gminy, by się na to zgodziła.
Pan Stanisław Topczewski stwierdził, że smuci go fakt, iż ochrona zdrowia
budzi niezdrowe emocje . Najnowsze rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 10
listopada 2006 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej stawia obowiązek spełnienia tych wymogów do końca 2008 r.
Niewykonanie tych zaleceń będzie skutkować niemożnością świadczenia
podstawowych usług medycznych, pozbawi społeczeństwo Gminy podstawowej
opieki zdrowotnej. Nie da się tego zrobić, żeby jeden gabinet był w Pietkowie ,
drugi w Lizie Starej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra wszystkie gabinety
powinny być w jednym budynku, a nawet ze sobą połączone, aby lekarz mógł
przejść bezpośrednio z gabinetu lekarskiego do gabinetu zabiegowego.

Ad.7. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Przedstawiciel Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach Wiktor Brzosko
uzasadnił podwyżkę ceny jednego m3 wody wzrostem kosztów utrzymania
ponadto podziękował Wójtowi i Radzie Gminy za sprawny przebieg wykonania Pan
Alfred Dobrzyński przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.
Ponieważ nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu
uchwały, w zarządzonym głosowaniu , Rada Gminy jednogłośnie / 12 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR IV/23/07
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków.
/w załączeniu/

Ad.8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
2006 r.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Poświętnem przedłożyła Pani Alicja Kamińska Kierownik GOPS.
/ 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.9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.
Skarbnik Gminy Pani Wiktoria Kazimierska omówiła zmiany w budżecie
gminy na 2007 r. przedstawiła projekt uchwały w tej sprawie.
Ponieważ, radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały, w
zarządzonym przez Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie /12
za / podjęła
UCHWAŁĘ NR IV/24/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

/ w załączeniu/
Ad.10. Wydanie opinii w sprawie specjalnych obszarów ochrony siedliska
Natura 2000 na wniosek Ministra Środowiska
Pan Alfred Dobrzyński przedstawił pismo Ministerstwa Środowiska
Departamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu w sprawie opinii projektu
Lista Obszarów Natura 2000
W dyskusji głos zabrali:
1/ Radny Andrzej Dzieżek, czy negatywna opinia miałaby w wpływ na przyjęcie
tego projektu.
2/ Alfred Dobrzyński odpowiedział, iż negatywna opinia nie wpłynie na wyłączenie
obszarów z projektu Natura 2000 w zakresie dotyczącym naszej Gminy.
3/ Radny Ryszard Szymborski powiedział ,iż jako gmina przyjazna środowisku
powinniśmy zaopiniować projekt pozytywnie.
Ponieważ Radni
nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu, w
zarządzonym głosowaniu , Rada Gminy jednogłośnie / 12 za / pozytywnie
opiniuje projekt listy obszarów Natura 2000 w zakresie dotyczącym gminy
Poświętne. Kod obszaru PLH200002- ostoja w Dolinie Górnej Narwi.
Ad.11. Ustalenie planu pracy Rady Gminy i Komisji Stałych.
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie ze statutem gminy, Rada
Gminy i stałe komisje pracują na podstawie przyjętego planu pracy.
Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński przedstawił plan pracy Rady Gminy i
Komisji stałych na 2007 rok.
Ponieważ nikt z radnych nie wniósł uwag do plan u pracy Pan Tadeusz
Wiśniewolski przedstawił projekt Uchwały w tej sprawie. W zarządzonym
głosowaniu Rada Gminy jednogłośnie / 12 za / podjęła
UCHWAŁĘ NR IV/25/07
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy i Komisji stałych
/w załączeniu/
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów i członków
Rad Sołeckich.
Temat przedstawił Pan 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 /12
za/ podjęła
UCHWAŁĘ NR IV/26/07
Ad.13. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
W punkcie tym Przewodniczący poinformował radę o podaniach i skargach
Pana Witolda Piekutowskiego zam. Brzozowo Panki

Pan Tadeusz Wiśniewolski odczytał Radzie Gminy podanie Pana Piekutowskiego
datowane z dniem 8 listopada 2006 r, a które wpłynęło na kancelarię w dniu 12
grudnia 2006 roku. Następnie poinformował, iż Pan Witold Piekutowski pismem z
dnia 29 grudnia 2006 roku został poinformowany przez Przewodniczącego Rady
Gminy Poświętne o sposobie załatwienia jego podania. /ksero odpowiedzi i
potwierdzenia odbioru w załączeniu/ Następnie odczytał pismo Wojewody
Podlaskiego do przewodniczącego Rady w sprawie skargi na działalność Rady
Gminy Poświętne dotyczącej przewlekłego trybu załatwiania sprawy remontu drogi
gminnej na odcinku Brzozowo Panki - Brzozowo Korabie. ..
Skarbnik Gminy Wiktoria Kazimierska odczytała pismo Biura Listów i Opinii
Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z prośbą o
rozpatrzenie listu Pana Piekutowskiego oraz zapoznała z notatką pracowników
Urzędu Gminy Poświętne ze spotkania w tej sprawie z mieszkańcami miejscowości
Brzozowo Panki w dniu 24 stycznia 2007 roku. Pan Andrzej Roszkowski zapoznał
Radę Gminy Poświętne z całością dokumentacji związanej ze skargami Pana
Witolda Piekutowskiego. Ponadto nadmienił, że część tej drogi ( odcinek długości
0,52 km) została wyremontowana w roku 2006 prze poczwórne powierzchniowe
utrwalenie nawierzchni masą asfaltową na terenie zabudowanym w miejscowości
Brzozowo Korabie. Wartość robót wyniosła 69 653,46 zł.
Wójt Gminy Witold Łapiński oświadczył, iż wciągu 14 lat pracy w Gminie
Poświętne żaden sołtys ani radny z tego rejonu nie zgłosił potrzeby remontu tej
drogi. Na zebraniu wiejskim w miejscowości Brzozowo Panki w ubiegłym roku, w
którym uczestniczył osobiście 90 % mieszkańców opowiedziało się za budową
kanalizacji, a następnie za wykonaniem ulic we wsi Brzozowo Panki, których to
budowa została przyjęta do Budżetu Gminy Poświętne na 2007 r. Kanalizacja zaś
została wykonana w ubiegłym roku. W miejscowości Brzozowo Korabie i
Brzozowo Muzyły zostały wyasfaltowane ulice w poprzednim roku . Jeśli zostaną
wykonane ulice w miejscowościach Turek, Józefin, Gołębie, Marynki, Poświętne,
które są priorytetami będzie można zabrać się za budowę dróg niższych rangą.
Radny z miejscowości Brzozowo Panki Pan Tadeusz Moczydłowski wypowiedział
się, że najważniejszą sprawą jest wykonanie dróg we wsi, budowa drogi w lesie nie
ma sensu.
Radny Jacek Świerżewski powiedział, że chciałby, żeby zrobić najpierw drogę w
Marynkach a nie jakąś drogę w lesie.
Radny Paweł Tomaszewski „ uważam że są ważniejsze drogi np. na Turku , w
Józefinie, Gabrysinie.
Radny Wiesław Gołębiewski wypowiedział się w imieniu swoich wyborców, którzy
uważają, że są inne priorytety i inne ważniejsze drogi do zrobienia.
Wójt Gminy jeszcze raz stwierdził, że droga ta od wsi Brzozowo Panki
stanowiąca dojazd do pól uprawnych jest dobrą, w większości ma nawierzchnię
brukową, a od strony Brzozowa Korabi też jest dobra, jest zła w lesie.
Radny Henryk Porowski stwierdził , że mieszkańcy Zdród Nowych nie mają drogi
do kościoła parafialnego w Płonce Kościelnej i jest przeciwny budowie drogi w
lesie jednemu zainteresowanemu.
Radny Andrzej Dzierżek powiedział , że priorytet budowy dróg został ustalony
przez Radę są to drogi ważniejsze od tej, to są ulice w miejscowościach między
innym w miejscowości Brzozowo Panki.
W zarządzonym przez przewodniczącego głosowaniu radni jednogłośnie /12 za
/opowiedzieli się za odrzuceniem wniosku Pana Witolda Piekutowskiego

Tadeusz Wiśniewolski poinformował Radę Gminy w sprawie wyborów do Izb
Rolniczych na terenie gminy Poświętne.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 12 35 ,
Przewodniczący Rady zamknął IV- tą sesję Rady Gminy Poświętne.
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