PROTOKÓŁ NR XXIII/09
z sesji Rady Gminy Poświętne
w dniu 12 sierpnia 2009 r.
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kamiński.
W posiedzeniu udział wzięli radni i pracownicy Urzędu wg załączonej listy obecności.
Przewodniczący Rady o godzinie 9-tej otworzył obrady XXIII-ej sesji Rady Gminy.
Powitał wszystkich zebranych w tym zaproszonych gości 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 XXII sesji Rady Gminy jest
wyłożony na stoliku. Jeżeli do końca sesji nie zostaną wniesione uwagi, uznamy, że
protokół został przyjęty bez zastrzeżeń.
Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy są wnioski o zmiany w porządku
obrad.
W związku z brakiem wniosków o zmiany w porządku obrad Przewodniczący
Rady stwierdził, że Rada będzie przebiegać zgodnie z ustalonym porządkiem obrad
przesłanym radnym wraz z zaproszeniami.
Ponieważ zrealizowane zostały punkty 1-2 porządku obrad, Przewodniczący
zaproponował rozpatrzenie 3 punktu porządku obrad.
Ad.3. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze
2009 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2009 r.
Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła informacje z wykonania budżetu Gminy za I
półrocze 2009 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2009 r.
Poinformowała o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku .
/sprawozdanie w załączeniu/
Przewodniczący Rady Gminy poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Pana Ryszarda Szymborskiego o przedstawienie opinii dotyczącej wykonania budżetu za
I półrocze 2009r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Ryszard Szymborski
przedstawił opinię przyjętą na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 4 sierpnia 2009
roku
/ opinia w załączeniu/
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 2009 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej
Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze półrocze 2009 r. Ponieważ, nikt z
radnych nie wniósł uwag do przedstawionych informacji w
zarządzonym przez
Przewodniczącego głosowaniu, Rada Gminy jednogłośnie /13za / przyjęła informację o
przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 r. oraz informację o przebiegu
wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem za pierwsze
półrocze 2009 r.
Ad.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Skarbnik Gminy Pani Wiktoria Kazimierska omówiła zmiany w budżecie gminy na
2009 r. 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 XXIII/118/09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
/ w załączeniu/
Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Poświętne do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego prawidłową realizację wykonania umowy- zadanie pn. „ Budowa zespołu boisk sportowych w ramach
PROGRAMU „Moje boisko ORLIK 2012”.
Temat przedstawiła Wiktoria Kazimierska. 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 XXIII/119/09
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Poświętne do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego zabezpieczającego prawidłową realizację wykonania umowy- zadanie pn. „ Budowa zespołu boisk sportowych w ramach PROGRAMU „Moje boisko ORLIK 2012”
/ w załączeniu/
Ad.6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków z budżetu Gminy Poświętne
planowanych na realizację programów operacyjnych w latach 2010-2012
Temat przedstawiła Wiktoria Kazimierska. 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 XXIII/120/09
w sprawie określenia środków z budżetu Gminy Poświętne planowanych na realizację programów operacyjnych w latach 2010-2012
Ad.7. Informacja w sprawie realizacji inwestycji zaplanowanych do wykonania w
2009 roku.
Informację przedłożył Alfred Dobrzyński Zastępca Wójta Gminy Poświętne.
/informacja w załączeniu/
Ad.8. Informacja z realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2009 r.
Informację z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w I półroczu 2009 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.9. Informacja z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w I półroczu 2009
r.
Informację z realizacji Zarządzeń Wójta Gminy podjętych w I półroczu 2009 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.10. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Wójt Gminy przedstawił prośbę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łapach o dofinansowanie w wysokości 15 000 zakupu dwóch sztuk aparatów do
hemodializy do Stacji Dializ w Łapach. Poinformował Radę Gminy , iż w bieżącym roku
jest brak możliwości na dofinansowanie.
1. Radny Kazimierz Wiśniewolski zgłosił ,że droga na kompleksie łąk w Lizie Starej jest
w fatalnym stanie
2. Wójt Gminy przedstawił podanie mieszkańców wsi Liza Stara z prośbą o wykonanie
drogi rolniczej na kompleksie łąk z Funduszu Rekultywacji Gruntów.
3. Andrzej Roszkowski wyjaśnił iż, jest to ta sama droga o której mówił Radny
Kazimierz Wiśniewolski. Droga ta nie spełnia warunków jest za wąska ma 6 metrów
szerokości i nie kwalifikuje się do wykonania ze środków Funduszu Rekultywacji
Gruntów.
4. Radny Wiesław Perkowski zgłosił ,iż na drodze Brzozowo Chabdy Brzozowo
Chrzczony są coraz większe dziury w asfalcie.
5. Radny Wiesław Gołębiewski poruszył sprawę wykonania wjazdu na teren Piekarni
przy okazji wykonywania remontu drogi Wojewódzkiej.
6. Radny Piotr Zapisek wnioskował aby drogę Powiatową Pietkowo Osówka utwardzić
do końca zabudowań.
Wójt Gminy odpowiedział , iż przetarg na remont kapitalny drogi powiatowej
Pietkowo – Osówka został rozstrzygnięty i nie ma takich możliwości aby rozszerzyć
zakres robot do końca zabudowań. To samo dotyczy wykonania wjazdu na teren
piekarni ponadto jest teren prywatny .
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godzinie 11 05, Przewodniczący Rady
zamknął XXIII- cią sesję Rady Gminy Poświętne.
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