
  

                                                       PROTOKÓŁ  NR  XVI / 16        

               z obrad posiedzenia XVI  Zwyczajnej  Sesji  Rady Gminy w Przerośli  odbytej 

                                                  w dniu 17 listopada 2016r. 

 

W posiedzeniu  udział wzięli radni, sołtysi wsi, osoby zaproszone na sesję  według  

załączonych  list obecności / listy obecności stanowią załącznik  Nr 1,2,3 do protokołu/. 

                                            Ponadto w Sesji udział wzięli : 

1.Sławomir Renkiewicz  -  Wójt  Gminy 

2.Franciszek Bagiński  -  Sekretarz  Gminy 

3.Grażyna  Franko  -  Skarbnik Gminy 

 

Obradom  przewodniczył  Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Wiesław   Radzewicz, 

Protokołowała  :  Bogumiła Jankowska 

 

OBRADY  ROZPOCZĘTO  O GODZ. 9.00 a ZAKOŃCZONO O GODZ.   13.40 

MIEJSCE  OBRAD :  Sala konferencyjna Urzędu Gminy 

OBECNYCH  RADNYCH NA  SESJI :  14  

 

Adn. pkt.1 
Otwarcia obrad posiedzenia  XVI  Zwyczajnej Sesji  Rady  Gminy  dokonał  Przewodniczący 

Rady  Gminy  Wiesław  Radzewicz :  Otwieram XVI Zwyczajną  Sesję  Rady Gminy Przerośl  

zwołaną postanowieniem  z dnia    28 października  2016r.,  które to  stanowi  załącznik Nr  

4  do oryginału  protokołu. 

Witam przybyłych radnych,  sołtysów wsi,  Wójta Gminy  Sławomira  Renkiewicza, 

zaproszonych  gości  oraz  pracowników  Urzędu  Gminy. 

Na podstawie listy obecności stwierdzam,  iż w Sesji bierze udział  14 radnych. 
Obrady  Sesji są w związku z tym prawomocne. 

 

Adn. pkt.2 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz – przechodząc do pkt. 2  przystąpił 

do przedstawienia  proponowanego porządku obrad posiedzenia Sesji Rady Gminy.  

Porządek obrad Sesji  został radnym przesłany.   

 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się  następująco :  
  

1) otwarcie obrad  XVI Zwyczajnej  Sesji Rady Gminy, 

2) przedstawienie i przyjęcie porządku  obrad, 

3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy, 

4) sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 30 sierpnia 2016r., 

5) analiza oświadczeń majątkowych pracowników i radnych Rady Gminy Przerośl,  

6) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Przerośl w roku szkolnym 

     2015/2016,  

7) interpelacje i zapytania radnych,     

8) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 

9) podjęcie uchwał w sprawie: 

   a/ zmiany budżetu  gminy Przerośl  na  2016r. 

   b/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz     



       ustalenia stawki tej opłaty,  

   c/ zatwierdzenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,    

   d/ obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną  jako  

       podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2017, 

   e/ obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2017,  

   f/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,  

   g/ stawek podatku od środków transportowych,  

   h/ ustalenia stawek opłaty targowej,  

   i/ przyjęcia rocznego programu współpracy na 2017 rok Gminy Przerośl z organizacjami    

    pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 

   j/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego, 

   k/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego, 

   l/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości,  

  m/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej,  

  n/  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej, 

  o/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia   

     udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które    

     ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Przerośl, 

  p/ zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu   

      ustalania opłat za ich wykorzystywanie, 

  q/ określenia sposobu zarządzania, zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w   

      Nowej Pawłówce.;    

10) Wolne wnioski i  informacje,. 

11) Zamknięcie  obrad  XVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.   

     

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o przegłosowanie porządku 

obrad posiedzenia. 

Radni przystąpili do przegłosowania porządku obrad.  

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 14 radnych za przyjęciem porządku obrad 

głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych   -  0,  głosów  wstrzymujących się  -  0  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  
 

 Adn. pkt 3 
Przewodniczący  Rady Gminy stwierdził, iż protokół z Sesji odbytej  w dniu  30 sierpnia  

2016r. sporządzony został zgodnie z jej przebiegiem. Ponadto wyłożony był do wglądu 

radnym w pokoju Nr  14  Urzędu Gminy oraz umieszczony w BIP i dlatego postawiono 

wniosek o przyjęcie go bez odczytywania.         

Radni 14 głosami „za”  przychylili się do wniosku Przewodniczącego przyjmując protokół  

z poprzedniej Sesji w zapisanym brzmieniu bez odczytywania,  głosów przeciwnych  -  0, 

głosów wstrzymujących  -  0   
 

Adn. pkt 4 

W punkcie tym Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz przedstawił sprawozdanie ze swojej 

działalności za okres od 30 sierpnia 2016r.  

/sprawozdanie stanowi  załącznik nr  5  do oryginału protokołu /   

-odnośnie wyjazdu  w sprawie spotkania z przedstawicielami RWE Wójt wyjaśnił, że to 

spotkanie odbyło się  w związku  z niespójnością  ustawy wiatrakowej  i ustawy dotyczącej  

prawa budowlanego.  Chodzi tu o umieszczenie w skład budowli wszystkich elementów 



wiatraka natomiast firmy się z tym nie zgadzają i wszystkie gminy na których terenie 

wiatraki stoją mają  problem, który może być nawet rozpatrywany w sądzie.  

-odnośnie  spotkania dot. rozwoju gazyfikacji gmin Wójt wyjaśnił że są projekty zgodnie z 

którymi może dojść do gazyfikacji gmin  powiatu suwalskiego i nie tylko.  Podpisał w tej 

sprawie porozumienie, nie wiadomo co z tego wyniknie,  rozmawiał również z  Dyrektorem 

Panem Grzegorzem Mackiewiczem -  sprawa jest rozwojowa. 

-odnośnie  wyjazdu  na sympozjum  w sprawie  Krajowej Mapy Zagrożeń  Wójt wyjaśnił: jak 

już wszyscy  powinni wiedzieć, że na terenie naszego województwa taka mapa została 

wprowadzona jako pierwsza a zostanie też wprowadzona na terenie całego kraju.   Na 

stronie internetowej Urzędu Gminy  jest taka mapa wyszczególniona, można  wejść i 

zaznaczać zagrożenia które występują u nas na naszym terenie.  Chodzi tu o wszystkie 

zagrożenia  takie jak  pijaństwo, bójki,  przekroczenia prędkości, złe parkowanie  itp.   

-odnośnie  wyjazdu na konferencję związaną z Kampanią Społeczną  Wójt wyjaśnił, że było 

to spotkanie  między innymi  z Ministrem Zielińskim,  strażakami całego województwa  i 

tutaj był apel do wszystkich, żebyśmy  zachęcali mieszkańców  do zaopatrywania się w 

czujniki  ostrzegające przed czadem , koszt takiej czujki to od 30zł. i wyżej. 

Uwag do  sprawozdania nie zgłoszono.  

Radni Rady Gminy jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli sprawozdanie Wójta Gminy.    

 

Adn. pkt 5 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław  Radzewicz :   następny punkt posiedzenia  to  

analiza oświadczeń majątkowych pracowników i radnych Rady Gminy Przerośl. 

Przewodniczący  odczytał analizę oświadczeń majątkowych radnych Gminy Przerośl, 

natomiast analizę  oświadczeń majątkowych pracowników Gminy Przerośl odczytała 

pracownica Bogumiła Jankowska.  / Analiza oświadczeń majątkowych radnych i 

pracowników  stanowi  Załącznik Nr  6  do oryginału protokołu/.  

Radny Pan Krzysztof Bogdan  zadał pytanie :   czy Sekretarz Gminy ma prawo jak gdyby z 

Urzędu Skarbowego przeprowadzać analizę majątkową?  Jak to formalnie powinno być, bo 

ja uważam, że jeżeli  składam oświadczenie majątkowe do Urzędu Skarbowego to Urząd  

powinien  mnie osobiście powiadomić  o nieprawidłowościach a nie przez Sekretarza.  

Dzwoniłem do Urzędu Skarbowego i pytałem  czy jest to możliwe, że Urząd Skarbowy  może 

przesłać jak będą nieprawidłowości od razu do prokuratury. Odpowiedziano mi, że 

absolutnie  Urząd Skarbowy nie ma takiej mocy prawnej.  Dlatego proszę Sekretarza o  

wyjaśnienie czy to jest prawda czy nie i dlaczego powiadomienie to nie przychodzi do mnie 

?  

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński    wyjaśnił :   oświadczenia i wszelkie 

uchybienia są jawne, wszyscy ludzie mogą się z tym zapoznać, przeczytać itp.  Do 

poprzedniego roku ja dla  radnych i pracowników pomagałem składać te oświadczenia i w 

związku z tym, że  ktoś mi dziękuje za pomoc to od tego roku nie będę tego robił, niech każdy 

składa sam i ponosi odpowiedzialność.  Oczywiście, jeżeli w oświadczeniu majątkowym są 

jakieś nieprawidłowości  i jeżeli jest podana nieprawda to Urząd Skarbowy kieruje to do 

prokuratury i potwierdzi to każda mądrzejsza osoba siedząca tu na sali.  

Poproszono Radnego Rady Powiaty Pana Sławomira Małachowskiego  o udzielenie 

informacji z jego punktu widzenia. 

Pan Sławomir Małachowski  :  z mojego wieloletniego doświadczenia  jako 

Przewodniczącego Rady Powiatu   wygląda to tak, a  na pewno tak samo odbywa się i w 

gminie, mianowicie:  oświadczenie trafia do Urzędu, oświadczenie z Urzędu Skarbowego 

natomiast wcześniej jeśli są jakieś niedociągnięcia małego typu  może to trafić w formie 



pisemnej bądź telefonicznej, że  coś tam brakuje  dla Radnego. Trafia to do 

Przewodniczącego Rady Gminy dekretowane przez Sekretarza,  bo Sekretarz jest 

uprawniony do tego i z mocy prawa dekretuje i czyta wszystkie pisma bo one są jawne z 

Urzędu Skarbowego  chyba że jest jakaś klauzula poufności.   Postępuje się tak, że wzywa 

się radnego jako przewodniczący i prosi żeby rozważył czy nie uzupełnić tego oświadczenia, 

czy nie zrobić korekty bo Urząd Skarbowy coś tu widzi, jakieś braki.  Radny albo  decyduje, 

że nie będzie nic robił, niech tak zostanie albo w innych przypadkach  Radni składali 

korektę, która była przyjmowana przez Urząd Skarbowy.  Niejednokrotnie  właśnie 

Sekretarz w powiecie  pośredniczył w tej dokumentacji  jakby z ramienia pełnionej funkcji.    

Natomiast odnosząc się do karania rzeczywiście ja nie wiem jaka jest droga  dokładnie ale 

Urząd Skarbowy  jeżeli stwierdzi że są jakieś nieprawidłowości, niezgodności w 

oświadczeniach z tym co ma Urząd Skarbowy   może wezwać Radnego do korekty  

oświadczenia, żeby  udowodnić że się pomylił a rzeczywiście jest coś  nie tak to Urząd 

Skarbowy kieruje to na drogę postępowania sądowego, a że pierwszym organem jest 

prokurator, który zleca czynności do wykonania  to tak to się odbywa.   Nie wiem czy  Urząd  

bezpośrednio do prokuratury przekazuje czy ma  swoje organy wewnętrzne , które jeszcze to 

weryfikują  ale mniej więcej tak to się odbywa.  

Przewodniczący  Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  podziękował Panu  

Małachowskiemu za wyczerpujące wyjaśnienie.    

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda   dodał:  Urząd Skarbowy nie ma 

prawa przesłać  bezpośrednio do prokuratury bez  porozmawiania, przesłuchania  danej 

osoby.  

        

Adn. pkt 6   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz : przechodzimy do następnego 

punktu posiedzenia, mianowicie  Informacja o stanie  realizacji zadań oświatowych Gminy 

Przerośl w roku szkolnym 2015/2016  -   każdy otrzymał informację, zapoznał się  jak 

również omawiane było na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.  Czy zachodzi 

konieczność omawiania, czy są pytania?  Uwag i zapytań nie zgłoszono.   / Informacja 

stanowi Załącznik  Nr 7 do oryginału protokołu /.   

 

Adn. pkt  7  
Zgłoszono następujące interpelacje i zapytania radnych :  

Radny  Pan Krzysztof Bogdan  :  na poprzednich komisjach padło takie zdanie, że 

Starostwo Powiatowe sprzedało jakąś działkę  za duże pieniądze i jeżeli  gmina  dołożyła by  

100 tys. zł.  to mogłaby być robiona droga powiatowa jedna czy druga. Moje pytanie -  czy 

Wójt wygospodaruje jakieś pieniądze żeby można było te drogi zrobić?  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  odpowiadając:  na ostatnim posiedzeniu komisji 

wszyscy Radni otrzymali projekt budżetu, tam pewne zapisy są i proponuję żeby zostawić to 

do Sesji budżetowej. Zapoznać się z tym projektem dokładnie i będziemy o tym rozmawiali 

na następnej Sesji  przy omawianiu budżetu.   

Radny Pan Krzysztof Bogdan   zwracając się do Pana Małachowskiego :  jeśli chodzi o 

środki z powiatu na drogę na Prawy Las,  jak to wygląda?  

Radny Rady Powiatu Pan Sławomir Małachowski  w pierwszej kolejności przedstawił 

wykaz zadań inwestycyjnych na 2017rok   między innymi  :  jest propozycja  Gminy Suwałki, 

która dokłada  700 tys. zł.  powiat natomiast musi zaciągnąć kredyt , wygospodarować 

środki na 850 tys. zł.    Z Gminy Jeleniewo  - 200 tys. zł.,  z  Gminy Filipów  - 200 tys. zł.       

i  100 tys. zł.   Takie są obecnie  oficjalne zgłoszenia Rad Gmin na 2017 rok.   I tylko w 



takim zakresie  zostały podjęte jakiekolwiek decyzje.   Jeżeli chodzi o drogi powiatowe i 

inwestycje powiatowe na drogi powiatowe -  tu nie  zapadły żadne decyzje jeżeli chodzi o 

powiat, natomiast  Zarząd  przymierza się, bo będą dwa programy otwierane  Polska – 

Rosja  i  Polska – Białoruś ,  jeszcze nie wiadomo do którego przystąpimy  bo  projekt 

Polska – Rosja  wypłynął niedawno a wcześniej planowaliśmy do programu Polska – 

Białoruś złożyć  Prawy Las  ponieważ mamy dokumentację na tą drogę.  Takich gmin i 

powiatów jak nasza będzie bardzo  dużo w całej Polsce bo jeżdżą z całej Polski  na Białoruś 

do gmin podpisywać a mamy już trzy takie samorządy z którymi jesteśmy w stanie podpisać. 

Z ostatniego tygodnia pojawił się nowy program – jeszcze Polska – Rosja i to może być 

jeszcze pewniejsze od Białorusi bo droga na Prawy Las ma się ni jak do Białorusi ale do 

programu Polska – Rosja można byłoby naciągnąć.  I ewentualnie jeżeli będzie taka wola 

Rady Powiatu to Zarząd z taką propozycją wystąpi, tylko na razie jest to w fazie 

przygotowań a ponieważ jest dokumentacja  to jest duży plus, że mamy tą dokumentację.   

Zawsze zaczątkiem są  zaplanowane z gminy środki, ja mam wtedy na Zarządzie  monetę 

przetargową, żeby mówić co dalej i że coś trzeba dołożyć,  mogę wtedy walczyć o swoją 

gminę.   Jeżeli dochodzi już do uzgodnienia z Radą  to wówczas na takie sesje  przyjeżdża  

Starosta, który ma ten głos pierwszy w Radzie i przedstawia to na komisjach i też proponuje 

Zarządowi jakie są uzgodnienia z poszczególnymi gminami zainteresowanymi.   Zawsze 

jakiekolwiek pieniądze wpłyną od Państwa np. 100 tys, zł.  -  bo jak gmina daje to jak nie 

dołożyć, nie złożyć wniosku ? Dokumentacja nie jest droga i powiat nie prosi żadnej gminy 

na to ale przynajmniej  na wykonanie tej inwestycji trzeba dołożyć.        

Radny Pan Krzysztof Bogdan   pytanie :   jak wygląda na dzisiaj wykupienie ziemi od 

rolników  , chodzi mi o odszkodowanie dla rolników , którzy dają swoje ziemie pod drogę.  

Jeżeli ktoś nie będzie chciał oddać swojej ziemi pod drogę  to powiat tego nie wykupi? 

Radny Rady Powiatu Pan Sławomir Małachowski   odpowiadając:  powiat nie ma takich 

pieniędzy żeby wykupywać ziemię, nie ma czegoś takiego, ustawa obowiązywała tylko przy  

energii elektrycznej i tam gdzie jest budowana jakaś obwodnica, coś krajowego o zasięgu 

narodowym nawet.    Jak nie będzie woli obu stron, tym bardziej rolników no to sami 

Państwo wiecie co można zrobić.   

Radny Pan Krzysztof Bogdan  zwrócił uwagę, że ta droga do Prawego Lasu to jest droga 

mleczna – jest tam  1 mln 600tys. litrów mleka  oddawane rocznie i jeżeli nie zrobi się nic  z 

ta drogą  to mleczarze nie będą chcieli przyjeżdżać odbierać.  

Radny Rady Powiatu Pan Sławomir Małachowski   zwrócił się do Radnej Pani Puza która 

interweniowała  jak była gołoledź o posypanie, wyjaśnił : od razu po telefonie  

interweniowałem do Dyrektora Zarządu Dróg , poruszyłem tą sprawę na ostatnim 

posiedzeniu Zarządu i usłyszałem, że  do tej pory jakby nie było problemu  i tu troszeczkę  

rolnicy muszą dogadać się z mleczarnią, tą która odbiera to mleko  tj. Grajewo bo jest 

sygnał, że raptem Grajewo narzuca  i nie chce dojeżdżać  albo  chce jeździć dużymi 

składami. Nadchodzi zima i trzeba myśleć co i gdzie najpierw posypywać.     

Jest propozycja Zarządu Dróg, że pod górami zrzuci  mieszankę do posypywania, żeby 

zabezpieczyć się przed taką sytuacją i kiedy będzie trzeba to rolnik sobie tą mieszankę 

rozrzuci tylko trzeba wskazać gdzie, w jakich miejscach można to zrzucić.  

Radny Pan Krzysztof Bogdan   wracając jeszcze do do oddawania mleka przez rolników 

dodał : jeżeli mleko nie będzie zabrane o czasie to komórki somatyczne idą do góry, bakterie 

idą do góry i kto za to dostaje – rolnik.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   dodał, że Grajewo żąda żeby teren 

dojazdu do punktów odbioru  mleka był utwardzony.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  - sam jako Wójt zobowiązania nie podpiszę, że 



jakieś pieniądze damy albo nie damy bo nie mam takiego prawa. Nie jestem w stu 

procentach przekonany, że Szanowni Radni w budżecie zatwierdzą moją propozycję czy nie .  

Radny Pan Krzysztof Bogdan   dodał: zastanawialiśmy się już z rolnikami, że gdyby była 

taka możliwość to byśmy dołożyli do tej inwestycji bo naprawdę tam jest bardzo wielka 

pilna potrzeba żeby to zrobić.  

Radny Rady Powiatu Pan Sławomir Małachowski  przypomniał sprawę żwirowania tych 

kawałków na Prawy Las  - 200m i 250m jeszcze po rajdzie  bo termin jest do końca 

listopada  -  żeby nie warunki atmosferyczne to byłoby to już wykonane, jest po prostu za 

mokro i wykonawca czeka aż to obeschnie.  

Radna Pani Alicja Świerzbin   zwracając się do Pana Małachowskiego :   Dyrektor 

Zarządu Dróg obiecał  już od wiosny 10 wywrotek żwiru na naszą drogę i do tej pory tego 

nie zrobił, może Pan coś wie na ten temat? 

Radny Rady Powiatu Pan Sławomir Małachowski  :  będę interweniował, zadzwonię i 

zgłoszę.  

Radny Pan Krzysztof Bogdan  kończąc temat stwierdził, że tutaj od nas radnych padła  taka 

inicjatywa, że można było wprowadzić  budżet oszczędnościowy ale nie zostało to zrobione, 

nie został wprowadzony. Jesteśmy już dwa lata  radnymi i dalej na nic nie ma pieniędzy.  

Radny Pan Piotr Dyczewski   wracając jeszcze do tej drogi na Prawy Las, gdzie teren 

obsługuje odnośnie dostawy pasz, jest ten sam problem co z mleczarnią  mianowicie :  jeżeli 

firma z paszami musi wracać od rolników do Olsztyna lub Białegostoku,  bo nie może 

dojechać  to zamawiający czyli my, którzy obsługujemy ten teren,  dla rolników  częściowo 

będziemy zwracali za koszty transportu który nie został wykorzystany.   Więc trzeba coś 

zrobić i jakaś reakcja powinna być też ze strony władz gminy bo to nasz rolnik , czy to my 

dostarczamy czy ktoś inny  ale musi jakoś dojechać.    

Jeśli chodzi o samochody to każdy dobrze wie, że na dzień dzisiejszy jeżdżą duże  składy bo 

są mniejsze koszty i my nie zmusimy kogoś żeby jeździł samochodem z małą beczką czy dużą. 

Wspomniane tu było o budżecie oszczędnościowym -   Radny Pan Dyczewski przedstawił 

wszystkim dane, które mu udostępniono mianowicie:  budżet , wykonanie budżetu za 2009r. i 

2014r.    Wykonanie budżetu za 2009 -  dochód wynosił 8 mln.700tys.zł.  wydatki  wynosiły  

9 mln.889tys.zł.  deficyt wtedy wynosił ok. 1 mln.130tys.    Wykonanie budżetu za rok 2014 – 

dochód  wynosił 11mln.600tys.zł.  wydatki wynosiły  11mln.700tys.zł.  deficyt  wynosił ok. 

153tys.zł. W objaśnieniach czytamy, że okres sprawozdawczy zakończył się zadłużeniem w 

wys. 3mln.414tys.zł.   Zgodziliśmy się dodrukować papierów wartościowych na kwotę pół 

mln złotych  ale wcześniej trzeba było spłacić zadłużenie – wykup obligacji wydrukowanych 

wtedy za 400tys.zł.  Więc rzecz polega na tym, że bierzemy kredyt żeby spłacić kredyt.         

W tamtych latach była ostra walka o wiatraki, z jednego wiatraka  mamy przychód plus 

minus 80 tys. zł.  więc  w 2009 roku z wiatraków nie było żadnych pieniędzy ,  natomiast 

2014r. - gdzie zostały oddane do użytku wiatraki - mamy 17 wiatraków  to wyliczając 

wychodzi nam 2mln.  rocznie.   Z tego wynika, że budżet który był przed wiatrakami  i były  

robione wszelkie inwestycje  a obecnie jest dochód z wiatraków i nic się nie robi.    Dodał: 

to tylko na wstępie  przedstawiłem natomiast do budżetu na następny rok  wrócimy jak 

będzie przyszła komisja i sesja. 

Kolejna sprawa : zwracając się do Wójta - chodzi o fotowoltaikę, czy wiadomo coś na temat 

tego, że można składać wnioski  na dofinansowanie?  Bo na ostatnich komisjach  nie było  

nic wspomniane a to trzeba przekazywać bo jeżeli  ktoś jako firma czy Kowalski jako rolnik 

będzie mógł  mieć dofinansowanie na 5 kw  80%  lub firma na 50 kw  też 80% to myślę, że 

chętnych będzie dużo.   

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  : oczywiście, lista chętnych jest,  dodał:   spotkanie  



odbyło się ok 2 lata temu,  wielokrotnie mówiłem i na komisjach na ten temat 

rozmawialiśmy  więc proszę nie mówić  że nie mówiłem.   Informowałem, że tamten konkurs 

był jak gdyby niedostępny w tej formie. Czekamy do następnego konkursu  jak ogłoszą to  

złożymy wniosek.  

Wójt odniósł się jeszcze do tematu budżetu przedstawianego przez radnego Pana 

Dyczewskiego  wyjaśniając  dlaczego w 2014 roku dług  wynosił 3ml. 414tys.zł. Ponieważ 

były między innymi  robione:    kanalizacja w Przerośli,  modernizacja oczyszczalni , 

kupiony samochód dla OSP,  plaża nad jeziorem Krzywe, robiona była ul. Kościelna   i  

wszyscy wiedzą, że żeby otrzymać pieniądze z Unii  najpierw to trzeba sfinansować i czekać.  

Radny Pan Krzysztof Bogdan  zwracając się z pytaniem :  czy wiadomo coś na temat  

„mieszkanie plus”? , na ostatniej komisji  wspomniał o tym  Pan Henryk Zienda to może 

powie coś na ten temat. 

Wiceprzewodniczący Pan Henryk Zienda   wyjaśnił :  „mieszkaniem plus”  są 

zainteresowane też i instytucje.  Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała pismo z Krajowego 

Związku Spółdzielczości Polskiej  , ankietę  do wypełnienia, udzielenia odpowiedzi na 

pytania  min  takie czy  Spółdzielnia  dysponuje gruntami  pod budowę , czy te grunta 

posiadają  już normalne przeznaczenie pod budownictwo, czy spółdzielnia  może sama  to 

wykonywać  i było też pytanie czy gmina posiada grunty pod budownictwo.  

Odpowiedziałem, że Spółdzielnia posiada dwie działki przeznaczone pod budownictwo i 

podałem  bez uzgodnienia już z Wójtem, że i gmina posiada takie działki.  Prawdopodobnie 

będą szukać inwestorów w ramach tego programu   „mieszkanie plus”  i jest 

zainteresowanie. Tyle co ja wiem na ten temat.  

Radny Pan Krzysztof Bogdan  wyjaśnił : chodziło mi głównie o to,  że jeśli coś się dzieje to 

żeby ludzie słyszeli i wiedzieli o tym i  właściwie jeżeli byłaby możliwość to trzeba w tym 

kierunku iść.  

Radny Pan Marcin Brzozowski    zwracając się do Wójta z pytaniem :  jest ślisko, gołoledź 

na drogach w ostatnim czasie po opadach śniegu, czy  gmina zakupuje tą mieszankę soli z 

piaskiem, czy w tym roku była kupowana?  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  odpowiadając:  w tym roku  nie była kupowana 

ponieważ  jest przy oczyszczalni  bardzo dużo, można korzystać. Myślę, że na zimę 

wystarczy.  

Radny Pan Marcin Brzozowski   kontynuując:  wynikł tu problem tych dojazdów dużych 

samochodów,  czy byłaby możliwość dogadania się ze Starostwem, żeby np. taką mieszankę  

nam udostępnili?  Wysypać to w takich miejscach newralgicznych, pod górkami, pagórkami  

na wsiach  i  mamy ciągnik, mamy rozsiewacz  i gmina w takich  ciężkich przypadkach  

mogłaby udostępnić ten ciągnik czy rozsiewacz ,  żeby podsypać te górki.   

Kolejna sprawa :    podziękował Wójtowi za  wykonanie interpelacji, które wcześniej składał  

i  zostały wykonane,  mianowicie :  za  pogłębienie rzeczki  na ul. Holendry tam gdzie jest 

odprowadzana deszczówka ,   plaża gminna  została częściowo też przygotowana  do 

użyteczności, tylko jeszcze  dwa duże drzewa co Pan Piotr zgłaszał są do wycięcia.  Jak 

również światło na ul. Holendry  też zostało pozytywnie załatwione.    

Pan Marcin wrócił jeszcze do posypywania, żwirowania dodając :  tak jak Radny Powiatu  

Pan Małachowski powiedział, że  byłaby możliwość wysypania tej mieszanki w niektórych 

miejscach newralgicznych  -  to jest bardzo dobry pomysł  i ja myślę, że gmina też powinna  

w jakiś sposób o to zadbać  i  wystosować pismo do Zarządu Dróg Powiatowych żeby 

jednak takie miejsca  najgorsze były posypywane.  Należałoby to jakoś wypracować i 

posypywać zarówno w Przerośli i na wsiach  gdzie są góry i pagórki  tak jak powiedziałem 

wcześniej własnym ciągnikiem i rozsiewaczem żeby to zabezpieczyć w ciągu zimy.  



Radny Rady Powiatu Pan Sławomir Małachowski   odnosząc się do wypowiedzi Radnego 

Pana Marcina  dodał :  jest to bardzo dobry pomysł, mogę zadzwonić  i  poprosić  

Dyrektora Zarządu  tylko kwestia jest taka , że wiadomo nic nie ma za darmo. Najlepszym 

rozwiązaniem byłoby właśnie  dostarczenie mieszanki we wskazane miejsca  a gmina swoim 

ciągnikiem  by to rozsypała.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   dodał:  myślę, że  nie byłoby chyba 

żadnego problemu gdyby  koparka pojechała i pomogła czy samochód podciągnąć pod górę  

czy  drogę  posypała.   

Radna pani Danuta Kardel   zwracając się do Radnego Powiatu Pana Małachowskiego  : 

ponownie ten sam problem  mianowicie droga do Rakówka  -  łatanie dziur,  było to 

zrobione ale tylko do Pana  Rakowskiego do tej góry , ja to zgłaszałam poprzednio ale 

nadal nie jest to zrobione.  

Radny Rady Powiatu Pan Sławomir Małachowski    : przekazałem to zaraz posesji dla 

Dyrektora Zarządu Dróg i obiecał że zostanie zrobione.  

Radny Pan Piotr Dyczewski   wrócił do tematu, który zgłaszał kiedyś  w sprawie 

reorganizacji pracy w urzędzie,  dotyczącej urzędu odnośnie odśnieżania, posypywania itd.  

w czas i w porę .   Dodał: organizacyjnie to tak uczynić, żeby to odśnieżanie czy 

posypywanie  nie odbywało się o 11.00  kiedy kierowcy wrócą z rozwożenia tylko żeby się to 

odbywało między godz. 6.00 a 7.00  gdzie zaczyna się praca i nie ma jeszcze samochodów.  

-kolejna sprawa  -  dotyczy sprzątania naszej miejscowości i nie tylko.  Mamy sprzęt do 

sprzątania, zamiatania, koparkę itd.,  który jest  niewykorzystywany -  teraz większość ulic 

jest już  równa, szczególnie te główne i można to robić a nie jest robione.  

-kolejna sprawa -  dotyczy sprzątania ulic i nie tylko przez pracowników  zatrudnionych, 

obserwując  jak oni to robią, wspominałem o tym już wcześniej kilka razy,  - jest to robione 

nie tak jak powinno być, niedokładnie, niewłaściwie  itd.  Widzę to nie tylko ja  ale i ludzie 

zwracają mi na to uwagę i nic się nie zmienia w tej kwestii.  

Radny Pan Krzysztof Bogdan   zwrócił się z pytaniem:  jeżeli ktoś dzierżawi grunty od 

gminy to skutkuje to na przyszłość prawem pierwokupu lub przez zasiedzenie – jak to 

wygląda?  

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  odpowiedział:   według przepisów i mojej 

wiedzy  nie ma prawa pierwokupu, natomiast zasiedzenie to jest temat głębszy bo to kodeks 

cywilny.  Zasiedzenie nigdy nie jest tematem prostym , każda sprawa jest traktowana 

indywidualnie.  

Radny Pan Piotr Dyczewski  odniósł się do tych  dzierżawionych gruntów  -  jeżeli  jest 

zawarta umowa dzierżawy  z kimś i wracając do zasiedzenia , czy my jako radni możemy  

zaproponować  coś takiego  że: rozwiązać tą umowę na rok  żeby nie zachowywać tej 

ciągłości  dzierżawy danego gruntu a w następnym roku  znowu ponowić tą dzierżawę dla 

tej osoby.   Będzie wtedy przerwany okres dzierżawy. 

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński   wyjaśnił :  zasiedzenie jest wtedy, kiedy nie ma 

żadnego papieru i nie ma świadomości.  Jak jest umowa to nigdy nie ma zasiedzenia,  jeżeli 

jest jakiś znak, że ktoś dzierżawił to nie ma zasiedzenia.   

Radny Pan Piotr Dyczewski  zadał kolejne pytanie :  niektóre drogi, które  przebiegają przy 

czyjeś  działce  i ta osoba  przez 30 lat  orze to i nie ma na to  żadnego papieru  - czy przez 

zasiedzenie może to zdobyć czy nie ?  

Sekretarz  Gminy Pan Franciszek Bagiński  : drogi gminne nie podlegają zasiedzeniu. 

Radny Pan Piotr Dyczewski  kolejna sprawa :   odnośnie działek  gminnych, z  którymi 

trzeba zrobić porządek i takie niepotrzebne drobne posprzedawać jak to będzie możliwe.  

Stało się tak, że zostało to wydrukowane do ogólnej wiadomości, że sprzedajemy  wszystkie 



grunty, które są w całej gminie. Nie wiem czy to była zła komunikacja między nami radnymi 

na komisjach, czy urzędnikami że to zostało podane do ogólnej wiadomości, że   wszystko 

idzie do sprzedaży.  

Nastąpiła burzliwa dyskusja na ten temat. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   dodał:  była inicjatywa Radnego 

Krzysztofa Bogdana – wykazać wszystkie działki, które są własnością gminy do sprzedania. 

Był wykaz, było to przesłane do sołtysów, wykaz dostali też wszyscy radni i była decyzja 

żeby rozesłać sołtysom.  

Ponownie burzliwa dyskusja. 

Radny Pan Marcin Brzozowski  :  nie wiem jak to wynikło, wyszło chyba jakieś 

nieporozumienie , bo ja zrozumiałem podczas komisji, że nie będziemy sprzedawać tych 

dużych działek leżących na terenie gminy tylko te małe kliniki, które komuś tam się 

przydadzą przy danym gospodarstwie. Została rozesłana wiadomość do sołtysów, że 

sprzedajemy wszystkie działki – brak komunikacji ? 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda  dodał:  odnośnie  tych działek 

wynikło wielkie zamieszanie a to powinno być tak, że gmina, Wójt wyznacza  która działka 

zostaje a która pójdzie do sprzedania czy dzierżawienia.  

Radna Pani Anna Puza  wracając do  działki w Werselach nad jeziorem  jest za tym żeby ją 

zostawić, niech mieszkańcy ją mają i korzystają z dojścia do jeziora. 

Radny Pan Krzysztof Bogdan:   myśl moja i propozycja była taka, że działka która jest 

wydzierżawiona nad jeziorem w Werselach  nie powinna być  dzierżawiona bo to jest nasze 

wspólne dobro wszystkich mieszkańców.  Jeżeli ktoś ma dzierżawę to ma takie same prawa i 

obowiązki jak właściciel tylko w sprawie sprzedaży nie może nic zrobić.  Dlaczego ja mam 

pytać się dzierżawcy czy mogę wejść na brzeg do jeziora? Taką propozycję na komisji 

przedstawiałem, żeby ten najlepszy brzeg z dojazdem do jeziora był zostawiony dla gminy a 

resztę podzielić na małe działeczki 5-cio czy 10-cio  arowe i sprzedać.  

Przewodniczący rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   dodał: takie działki małe,  kliniki 

lub  drogi znajdujące się na mapkach  to w pierwszej kolejności trzeba byłoby załatwić i 

doprowadzić do porządku.  

Radna Pani Anna Puza  odniosła się do dzierżawy działki w Werselach  :  dzierżawca,  o ile 

mi wiadomo, udostępnia  dla mieszkańców wszystkich dojazd, nie utrudnia niczego.  

Byliśmy z całą radą  i widzieliśmy tą działkę i co tam można dzielić  jak to jest bagno.        

Po drugie mieszkańcy wyrazili dobrą chęć, że jeżeli chcecie sprzedać to oni mogą płacić  

sami podatek za to.  

Radny Pan Krzysztof Bogdan    dodał:  mam przed sobą umowę dzierżawy, w której między 

innymi jest punkt , że  „dzierżawca zobowiązuje się umożliwić swobodę przejścia przez 

działkę wyznaczoną przez niego trasą do jeziora w celu korzystania z kąpieli”.   To ja pytam  

- to dzierżawca ma pokazać gdzie ja mam przejść?,  działka ta należy do gminy i to gmina 

powinna decydować a nie dzierżawca.    Składam w tej chwili wniosek  formalny, żeby ta 

działka nie była nikomu dzierżawiona. 

Nastąpiła  burzliwa dyskusja po której Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław 

Radzewicz zadał pytanie dla sołtysa wsi Wersele:   jak pan to widzi, czy są stwarzane jakieś 

utrudnienia  w związku z dzierżawą tej działki?  

Sołtys Wersel Pan Józef Kardel :    jeśli chodzi o dzierżawcę  to on nie stwarza  żadnych 

problemów, tylko jak będzie wizyta Rady to proszę powiadamiać bo ostatnio byliście i nikt 

nic nie wiedział.  

Przewodniczący rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  zwracając się do Pana Bogdana : 

proszę  o powtórzenie swego wniosku formalnego. 



Radny Pan Krzysztof Bogdan   :  zgłaszam wniosek formalny o wypowiedzenie dzierżawy 

działki 56/1  położonej nad jeziorem w Werselach.  

W tej sprawie wypowiedział się Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda  :  

wniosek jest ale przepis prawny  -  kwestię wypowiedzenia  trzeba uzgodnić z Radcą 

Prawnym. Ja nie jestem za tym, żeby nie przyjąć tego wniosku  ale czy jest podstawa do 

tego? Żeby podzielić działkę  na mniejsze  to też musi być podstawa z jakim przeznaczeniem, 

czy to ma być pole namiotowe, budowa domu  czy coś innego.    

Radny pan Marcin Brzozowski  :  moim zdaniem  gmina powinna jeszcze to 

przedyskutować,  na następną komisję przedstawimy ten problem i będziemy rozmawiać, nie 

róbmy nic pochopnie.  

Nastąpiła burzliwa dyskusja nad  przegłosowaniem wniosku po której  ustalono, że zostaje 

to odłożone na następną komisję, która będzie temu poświęcona.  

Przewodniczący rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  : kto jest za odłożeniem tego 

wniosku na następne posiedzenie komisji? 

Członkowie przystąpili do głosowania. 

Za odłożeniem wniosku  głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji, głosów 

przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się  - 0 

Wniosek został podjęty jednogłośnie.     
 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   odniósł się do tematu  działek gminnych :   to, że  

te wykazy zostały sporządzone, na życzenie Rady,  moim zdaniem bardzo dobrze  bo  chyba  

dobrze jest, że każdy Radny i  sołtys wie jakie działki  ma gmina w swoim posiadaniu .  

Po drugie  była mowa, że Szanowna Rada podejmie decyzję o sprzedaży  niepotrzebnych 

działek.  Wójt nie ma prawa sprzedać żadnej działki ani dużej ani małej,  także nie 

potrzebne są  kłótnie, wykaz działek jest,  jeżeli któraś jest dla gminy zbędna i Szanowna 

Rada zdecyduje o sprzedaży tej działki to Wójt nie będzie miał nic do tego tylko uruchomić  

procedurę przetargową albo inną.  Dopiero wtedy  działka ta zostanie  umieszczona w 

wykazie działek  do sprzedaży,  będzie ogłoszenie w prasie lokalnej, w internecie itp.  

Wyjaśniając:  jeżeli ktoś zrobił wykaz działek to nie znaczy, że zaraz wszystkie zostaną 

sprzedane.       

    

 Adn. pkt 8  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz : przechodzimy do następnego 

punktu posiedzenia, mianowicie :   

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, gdzie głos zabrał Wójt Gminy : 

-w zasadzie  to wszystkie odpowiedzi  były udzielane od razu  , Wójt tylko odniósł się do 

wypowiedzi Pan Piotra Dyczewskiego  wyjaśniając :    

-za wiatraki nie mamy dochodu 2 mln.  tylko  1mln.280tys zł. 

-na temat długu -   czasami trzeba wziąć  1mln.900tys.zł.  długu żeby potem poczekać aż 

unijne środki zostaną spłacone, 

-padło stwierdzenie, że nic nie zrobiliśmy,  przypomnę :  kupiliśmy autobus LEVEND, 

zrobiliśmy park w Przerośli, zrobiona była dokumentacja kolektora deszczowego, 

dokumentacja na modernizację oczyszczalni, dokumentacja na drogi,  droga Blenda-Bućki-

Zarzecze,  parking w Przerośli, zakupiono sprzęt do OSP,  oświetlenie drogowe dzięki 

któremu płacimy dużo mniej za prąd i wiele  więcej.   

Radny Pan Piotr Dyczewski   wyjaśnił , że nie  chodzi  o to co zostało zrobione, czy wiatrak 

byłby czy nie,   tylko porównuje okres czasu gdzie nie było wiatraków  i inwestycje też były 

robione, to jest potrzeba danej gminy, danej  miejscowości i trzeba robić czy jest wiatrak czy 



go nie ma.   Ta różnica , która powstała i plus wiatraki to powinna  nam dawać jakiś 

wymierny skutek tych wiatraków. A tutaj tego nie ma, nie widać tego. Chodzi mi o to, że  

teraz mamy dopływ dodatkowych pieniędzy, dochód z wiatraków,  dużo pieniędzy a nie  

mamy 100tys. zł. żeby dołożyć dla powiatu żeby tę drogę na Prawy Las  zrobić bo naprawdę 

jest tragiczna.  Następna sprawa:  budżet oszczędnościowy, który   przerabiamy  już drugi 

rok  i nikt nie chce o tym rozmawiać -  gdyby był wprowadzony to byłoby minimum  200 tys. 

zł. rocznie   zaoszczędzone tylko trzeba byłoby zacisnąć pasa.    

-kolejna sprawa to mówiłem o zwalniaczach  na ul. Kamińskiego  bo tam  urządzają  rajdy 

samochodowe na tej ulicy  - nie ma, 

-następna sprawa – sprzątanie, koszenie – wysyłane są  do mieszkańców ostre pisma o 

utrzymanie czystości ,  a jak wyglądają  nasze gminne ulice ?  

Nie mówię tu o kosmicznych cenach tylko o przyziemnych sprawach, które  bulwersują  

ludzi na co dzień.   

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   kontynuując  wcześniejszą wypowiedź :  w 2006 r.  

gmina miała  ok. 2 mln długu , zostałem Wójtem, teraz gmina ma  2 mln 286 tys. zł. długu .  

W tych latach  zostało zrobione jeszcze  ( z takich  droższych  rzeczy):  zakupiono Mercedes-

Bens  do dowożenia dzieci,  na modernizację oczyszczalni  poszło ok. 2 mln. zł. ,  zrobiona 

droga  - Bućki, draga na Zarzecze,   zrobiony parking i chodniki w Przerośli,  modernizacja 

parku, dokumentacja na plażę, na kolektory słoneczne, kanalizacja deszczowa – ponad 

800tys. zl. , samochód gla straży – ponad 800 tys. zł. , przedszkole, GOKSiT, w Prawym 

Lesie  świetlica, w Rakówku świetlica  - to jak  nic nie było robione ?  

Natomiast z tych interpelacji ja zrozumiałem, ze trzeba  kogoś zatrudnić do posypywania? 

Radny pan Piotr Dyczewski    odpowiedział  :   chodziło mi tylko o przeprowadzenie 

jakiejkolwiek reorganizacji żeby to odśnieżanie czy posypywanie odbywało się wczas i w 

porę.  Mamy mieszankę, mamy sprzęt, który  pojechałby o  godz. 5.00  i posypał czy 

odśnieżył , zaczął od najbardziej potrzebnych, jeżdżonych  dróg.  Chodzi mi  o organizację , 

nie mówię żeby kogoś zwalniać czy zatrudniać.   

Nastąpiła burzliwa dyskusja na temat  odśnieżania dróg powiatowych i gminnych.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz    odniósł się do wypowiedzi radnego :   mamy 

zatrudnionych trzech ludzi, wszyscy są kierowcami dowożącymi dzieci,  tylko jeden ma 

uprawnienia do koparki i nikogo na ten sprzęt nie posadzę.  Tylko proszę nie myśleć, że ja 

zerwę kierowcę, który dowozi dzieci do szkoły i odpowiada za te dzieci,  o  2  w  nocy  i 

wyślę  koparką na jakąś górę żeby odśnieżał czy posypywał a potem jeszcze dzieci rozwoził. 

Głosy z sali :  trzeba zatrudnić kierowcę  

Wójt kontynuując :  przy projekcie budżetu przewidziane jest  100 tys. zł. i ich jeszcze nie 

ma  bo to jest tylko projekt. Szanownych Radnych wola - 40 tys. zł. obciąć  i można 

zatrudnić człowieka który będzie to wszystko robił.  

Radny Pan Piotr Dyczewski  myślę, że te stanowiska  które można by było, nie ujmując 

nikomu, lekko tam skrócić i kogoś zatrudnić, jak tu ktoś wspomniał, i to może byłoby 

najrozsądniejsze rozwiązanie  bo byłby to człowiek nie tylko od posypywania ale  od 

wszystkich takich spraw porządkowych.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   jeżeli myślicie, że człowiek, który ma uprawnienia 

na autobus i na taki sprzęt  pójdzie na najniższe pobory wycinać krzaki czy sprzątać – to 

proszę mi znaleźć taką osobę.  

Adn. pkt 9  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia,  mianowicie  podjęcia uchwał w sprawie : 

 



- zmian w  budżecie gminy Przerośl na 2016r.        
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo wraz z zaproszeniami na Sesję oraz dyskutowaliście na posiedzeniach komisji 

stałych Rady Gminy. 

Projekt uchwały omówiła i uzasadniła konieczność jej podjęcia Skarbnik Gminy             

Pani Grażyna Franko. 

Radny Pan Marcin Brzozowski  - pytanie odnośnie budżetu  : Wójt wcześniej wspomniał o 

zaciągniętych kredytach, czy my jako gmina mamy dostać zwrot za te inwestycje, które  są 

finansowane z projektów?  - bo tak zrozumiałem 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  odpowiedź:  w tej chwili nie mamy żadnych 

pieniędzy  bo nie mamy inwestycji sfinansowanych z projektów, to chodziło o poprzednie 

projekty. Wygląda to tak, ze jeżeli inwestycja wynosi jakąś tam kwotę to my musimy za to 

zapłacić. Gmina nie posiada tyle co trzeba więc musi wziąć kredyt i potem Unia oddaje te 

pieniądze, to jest przeważnie pół roku czasami rok i spłacamy te 75% czy 85%. 

Radny Pan Marcin Brzozowski  : czyli wszystkie te inwestycje co były to  spłacane przez 

Unię Europejską? 

Wójt Gminy pan Sławomir Renkiewicz : tak, natomiast jeśli chodzi o inwestycje  

oświetlenia ulicznego to był bardzo korzystny kredyt z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska jak gdyby z dotacją   i część tego kredytu nam umorzyli.  

Radny Pan Piotr Dyczewski   dodał :  to znaczy, że gdy jest inwestycja, bierzemy kredyt,  

jakąś tam kwotę i dofinansowanie wynosi 75%, po pół roku więc naszym kosztem jest te 

25% plus odsetki, które zapłacimy. To jest koszt, który fizycznie  wynika z danej umowy. Nie 

zadłużamy się  fizycznie na całą kwotę tylko swoich pieniędzy dajemy 25% plus odsetki.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   dodał:  kredyty są udzielane na ten cel przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego, który ma te odsetki bardzo korzystne.  Nie zawsze to jest 75% 

czy 85%, teraz też są na 63,63% ponieważ  w niektórych projektach VAT jest kwalifikowany 

a w niektórych nie.  

Dla uzupełnienia  wkładów unijnych Wójt poinformował, że  Lokalna Grupa Działania 

Suwalsko-Sejnieńska  uruchamia w tej chwili nabór do projektów na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. Będzie ta informacja umieszczona na naszej stronie internetowej  

to zapraszam jeśli jest ktoś zainteresowany.  

Więcej uwag i zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2016 rok 

głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.  Głosów  przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących się – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
 

 
 

                                              UCHWAŁA  NR  XVI/114/2016 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  17  listopada  2016r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr  8    do protokołu  

 

 

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 



ustalenia stawki tej opłaty     

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo wraz z zaproszeniami na Sesję oraz dyskutowaliście na posiedzeniach komisji 

stałych Rady Gminy, przekazał głos dla Sekretarza.  

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński wyjaśnił: wszelkie uchwały finansowe min o 

śmieciach wysyłamy projekty do Regionalnej Izby Obrachunkowej a po uchwaleniu do 

Wojewody,  więc Izba Obrachunkowa  poprosiła o wniesieni drobnych zmian do tej uchwały, 

nie mają one wpływu na treść merytoryczną . 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  odczytał, przedstawił stawki jakie 

mają być od stycznia i takie jakie są obecnie do końca roku.  

Radna Pani Ewa Bednarek  wyraziła swoje zdanie :  uważam, że to jest krzywdzące dla 

osób samotnych , że muszą płacić tyle samo co gospodarstwo dwuosobowe ponieważ  tam 

gdzie są dwie osoby to jest łatwiej bo są dwa dochody  i mogą opłacać a osoba samotna ma 

gorzej.  

Radny Pan Krzysztof Bogdan   czyli my jako radni już nic nie możemy zrobić, bo przetarg 

już się odbył, czy przegłosujemy tą uchwałę czy nie. Nie wiem czy głosować czy nie z tego 

względu, że jeżeli by się przewidziało, że ropa pójdzie do góry to byłoby dla nas korzystniej, 

jeżeli byłaby obniżka to stracimy, ciężki wybór.  

Więcej uwag i zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz  ustalenia stawki tej opłaty  głosowało 14 radnych obecnych 

na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się  - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

                                            UCHWAŁA  NR  XVI/ 115 /2016 

                                           RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                             z dnia  17 listopada  2016r. 

                                       Stanowi  załącznik Nr 9   do protokołu 

 

 

- zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo wraz z zaproszeniami na Sesję  oraz dyskutowaliście na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy,  czy ktoś ma pytania? 

Radna Pani Małgorzata Andruczyk  pytanie od mieszkańców  :  część rolników ma 

oczyszczalnie przydomowe, część ma szamba  -  czy  nasza oczyszczalnia gminna miałaby 

większy przerób żeby mogła przyjmować od rolników?  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   wyjaśnił:  nasza oczyszczalnia została 

przystosowana  do zrzutu ścieków czyli do tego żeby można było przywieźć beczką  ścieki i 

zrzucić. Nie każdy to może zrobić  jedynie firma, która ma do tego zezwolenie.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  dodał, że podwyżki nie ma, zostaje 

ta sama cena jak poprzednio tj. 3.20 zł. zam³ plus VAT.  Kto jest za podjęciem tej uchwały? 

Uwag i zapytań  więcej nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie 



ścieków  głosowało 13 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych- 1 

/H.Zienda/,  głosów wstrzymujących się  - 0 

Uchwała została podjęta. 
 

 

                                          UCHWAŁA  NR  XVI/116 /2016 

                                          RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                             z dnia  17  listopada  2016r. 

                                     Stanowi  załącznik  Nr 10  do protokołu 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda   wyjaśnił dlaczego  głosował 

przeciw :     ponieważ ci mieszkańcy wszyscy, którzy  korzystają z tej oczyszczalni  płacą   za 

zużyte ścieki przez:  szkołę, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki, Urząd Gminy, 

Ośrodek Zdrowia  - dlaczego mamy za to płacić?   

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  wytłumaczył :  wysłaliśmy do Szanownych 

Radnych kalkulację  wraz z wnioskiem Pana Wójta o ustaleniu ceny, zawarliśmy tam 

wszystkie jednostki gminne i mieszkańców indywidualnych – do kosztów są wpisani wszyscy, 

więc nie wiem dlaczego Pan Zienda upiera się, że to jest źle. 

Radny Pan Piotr Dyczewski  uzupełnił wypowiedź :   trzeba zawsze myśleć trochę 

obiektywnie nad wszystkim.  Czy wyszczególnimy  gminę, czy gmina zużyje ileś tam metrów i 

jako gmina , jako placówka zapłaci za te ścieki , tak?   Reasumując to wszystko,  czy szkołę 

czy gminę,  to kto za to zapłaci w sumie? -  budżet czyli my i po co to rozdzielać i 

roztrząsać? 

                                           

-  obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako 

podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2017  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   przypomniał, że na komisjach  o 

tym dyskutowaliśmy i  ustaliliśmy, że  nie podejmujemy takiej uchwały z tego względu, że 

skutkować to będzie automatycznie  wejściem najwyższych cen.  Są to lasy państwowe, 

nadleśnictwa płacą nam podatek i jak tej uchwały nie podejmiemy to wchodzi stawka 

najwyższa.  

Uwag i zapytań nie zgłoszono.  

Radni przystąpili do głosowania.          

Za nie podejmowaniem tej uchwały głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. 

Głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0. 
 

 

- obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2017    

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo wraz z zaproszeniami na Sesję  oraz dyskutowaliście na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy, dodał : każdy dostał tą opisówkę i to będzie obniżenie kwoty z 52,44 zł 

. za 1 kwintal do kwoty 46,00 z. za 1 kwintal jako podstawa do obliczania podatku rolnego 

na rok 2017.  Propozycja Wójta to jest 5% podwyżki  na uchwałach podatkowych.  

Radny Pan Krzysztof Bogdan   pytanie:  ile to dałoby do budżetu rocznie?  

Skarbnik Pani Grażyna Franko dałoby to ok 35 tys. zł.  

Radny Pan Krzysztof Bogdan : jeżeli te pieniądze  byłyby dobrze wykorzystywane to warto 

byłoby troszeczkę podwyższyć . 

Uwag i zapytań  więcej nie zgłoszono.   



Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku 

rolnego na rok 2017  głosowało 11 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów 

przeciwnych – 3, głosów wstrzymujących się  - 0   

Uchwała została podjęta większością głosów. 
 

 

                                          UCHWAŁA  NR   XVI/117/2016 

                                          RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                              z dnia 17  listopada  2016r. 

                                     Stanowi  załącznik  Nr  11  do protokołu    
 

 

-określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości    
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo wraz z zaproszeniami na Sesję  oraz dyskutowaliście na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy, przekazał głos dla Sekretarza. 

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  odczytał treść uchwały  wskazując  stawki jakie 

będą po zmianie a jakie były poprzednio. 

Uwag i zapytań  więcej nie zgłoszono.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości głosowało 11 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych 

– 0, głosów wstrzymujących się  - 3 /Puza,Andruczyk,Lelo/  

Uchwała została podjęta większością głosów. 

 
 

                                          UCHWAŁA  NR   XVI/118 /2016 

                                          RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                              z dnia 17  listopada  2016r. 

                                     Stanowi  załącznik  Nr  12  do protokołu    

 

-stawek podatku od środków  transportowych     

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo wraz z zaproszeniami na Sesję  oraz dyskutowaliście na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy, przekazał głos dla Sekretarza. 

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  odczytał treść uchwały  wskazując  stawki jakie 

będą po zmianie a jakie były poprzednio. 

Uwag i zapytań  więcej nie zgłoszono.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  stawek podatku od środków transportowych  głosowało 

11 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących się  - 3 /Puza,Andruczyk,Lelo/  

Uchwała została podjęta większością głosów. 

 
 



                                          UCHWAŁA  NR   XVI/119 /2016 

                                          RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                              z dnia 17  listopada  2016r. 

                                     Stanowi  załącznik  Nr  13  do protokołu    

 

 

-ustalenia stawek opłaty targowej      

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo wraz z zaproszeniami na Sesję  oraz dyskutowaliście na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy, dodał że nic nie zmieniamy zostaje  ta sama stawka. Ustaliliśmy też, że 

nie podejmujemy tej uchwały.  

Uwag i zapytań   nie zgłoszono.   

Radni przystąpili do głosowania. 

Za nie podejmowaniem tej uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej  

głosowało 13 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących się  - 1 /Lelo /  

                                        

 

-przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Przerośl z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo wraz z zaproszeniami na Sesję  oraz dyskutowaliście na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy, dodał :  u nas taka działalność nie istnieje, nie było współpracy ale 

program każda gmina musi mieć ustalony i u nas jest opracowany taki program.  

Uwag i zapytań   nie zgłoszono.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia  rocznego programu współpracy Gminy 

Przerośl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego  głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. 

Głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się  - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

                                          UCHWAŁA  NR   XVI/120 /2016 

                                          RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                            z dnia 17  listopada  2016r. 

                                     Stanowi  załącznik  Nr 14   do protokołu    

 

 

-wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego     

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo wraz z zaproszeniami na Sesję  oraz dyskutowaliście na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy, dodał : chodzi tu o lokal użytkowy na ul. Rynek 5 o pow. 43,70m³   tj. 

sklep Pani Waraksa, o przedłużenie tej dzierżawy.   

Uwag i zapytań  nie zgłoszono.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego  



głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących się  - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

                                          UCHWAŁA  NR   XVI/121 /2016 

                                          RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                            z dnia 17  listopada  2016r. 

                                     Stanowi  załącznik  Nr 15  do protokołu    

 

 

-wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego     

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo wraz z zaproszeniami na Sesję  oraz dyskutowaliście na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy, dodał : chodzi tu o lokal użytkowy pod garaż na ul. Suwalskiej o pow. 

20,80m²  tj.  Pana Szczołka  - o przedłużenie tej dzierżawy. 

Uwag i zapytań  nie zgłoszono.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie lokalu użytkowego  

głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących się  - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

                                          UCHWAŁA  NR   XVI/122 /2016 

                                          RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                            z dnia 17  listopada  2016r. 

                                     Stanowi  załącznik  Nr 16  do protokołu    

 

-wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo wraz z zaproszeniami na Sesję  oraz dyskutowaliście na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy, dodał : chodzi tu o stare wysypisko , obecnie PSZOK, które MPO od 

nas wydzierżawia – przedłużenie dzierżawy. 

Radny Pan Marcin Brzozowski  : chciałbym zgłosić, to co już wcześniej zgłaszałem o 

zrobieniu porządku w tym punkcie, wykonanie jakiegoś małego remontu. 

Radny Pan Dyczewski zapytał  ile MPO płaci dla nas za użytkowanie?  

Skarbnik Gminy Pani Grażyna Franko :   615 zł. miesięcznie.  

Uwag i zapytań więcej nie zgłoszono.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  

głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących się  - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 



                                          UCHWAŁA  NR   XVI/123 /2016 

                                          RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                            z dnia 17  listopada  2016r. 

                                     Stanowi  załącznik  Nr 17  do protokołu    
 

-wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej    

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo wraz z zaproszeniami na Sesję  oraz dyskutowaliście na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy, dodał : każdy wie, że chodzi tu o drogę w Prawym Lesie u Pana 

Podziewskiego, który wystąpił z podaniem o kupno.   

Uwag i zapytań  nie zgłoszono.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  

głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących się  - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 
 

                                          UCHWAŁA  NR   XVI/124/2016 

                                          RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                            z dnia 17  listopada  2016r. 

                                     Stanowi  załącznik  Nr  18  do protokołu    

 

 

-wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej    

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo wraz z zaproszeniami na Sesję  oraz dyskutowaliście na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy, dodał : też każdy wie, że chodzi tu o drogę w Prawym Lesie u Pana 

Truchana, który wystąpił z podaniem o kupno.   

Uwag i zapytań  nie zgłoszono.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości  

głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących się  - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

  

                                         UCHWAŁA  NR   XVI/125 /2016 

                                          RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                            z dnia 17  listopada  2016r. 

                                     Stanowi  załącznik  Nr  19  do protokołu    

 

 

-ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

udzielających schronienia osobom tego pozbawionych, w tym osobom bezdomnym, które 

ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Przerośl     



Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo wraz z zaproszeniami na Sesję  oraz dyskutowaliście na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy, dodał : chodzi tu o osoby korzystające z ośrodków dla bezdomnych. 

Przekazał głos dla sekretarz w celu wyjaśnienia.  

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  wyjaśnił:  w związku z wprowadzeniem zmian 

do ustawy o pomocy społecznej wynikających z art.97 ust.5  - obowiązku określenia zasad 

przez Radę odpłatności  konieczne jest podjęcie uchwały dla bezdomnych i jeżeli tej 

uchwały nie ma  wówczas nie są ustalone zasady i płaci się nawet 100%.  W uchwale  ustala 

się zasady odpłatności  za te osoby bezdomne w zależności od dochodu tej osoby.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz    dodał:  nasze polskie prawo mówi, że  ten ma 

pomagać osobom bezdomnym na którego terenie  była ta osoba ostatnio zameldowana .     

Uwag i zapytań  nie zgłoszono.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w 

tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie 

Gminy Przerośl głosowało 13 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów 

przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się  - 1 /Zienda/ 

Uchwała została podjęta większością głosów. 

 

 

                                          UCHWAŁA  NR   XVI/126 /2016 

                                          RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                            z dnia 17  listopada  2016r. 

                                     Stanowi  załącznik  Nr 20  do protokołu    

 

 

-zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu 

ustalania opłat za ich wykorzystywanie      

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście  

Państwo wraz z zaproszeniami na Sesję  oraz dyskutowaliście na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy, dodał : chodzi o ustalenie zasad korzystania, używania tych lokali. 

Przekazał głos dla Sekretarza.  

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  wyjaśnił : w związku z tym, że poprzednia 

uchwała  ustalająca zasady odpłatności za te obiekty  użyteczności publicznej stanowiących 

własność gminy była podjęta w 2007 roku, troszeczkę się zdeaktualizowała  to jest taka 

propozycja od Pana Wójta, żeby za każdorazowy przypadek tzn. imprezę organizowaną  

ustalić opłatę plus koszty wszystkie inne poniesione np. za zniszczenie, za prąd itp.  W tej 

starej uchwale tego nie ma ujętego i chcemy to zmienić.   Zwolnione z opłat było by 

wszystko co jest społeczne.  Sekretarz odczytał poprzednią uchwałę odnośnie stawek 

pobieranych za  wynajem sali  na imprezy.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz    dodał:  chcemy tą uchwałą uregulować wszystko, 

żeby każdy wiedział ile ma wziąć za wynajęcie i ile ma zapłacić. Będą ustalone kryteria  

według których będziemy pobierać opłaty.  

Radna Pani Danuta Kardel  zgłosiła, że w Rakówku na tej sali w remizie trzeba zwiększyć  

moc prądu bo jest za niska.  

Uwag i zapytań więcej nie zgłoszono.   



Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich wykorzystywanie głosowało 13 

radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych – 1, głosów wstrzymujących 

się  - 0 

Uchwała została podjęta większością głosów. 

 

 

                                          UCHWAŁA  NR   XVI/127 /2016 

                                          RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                            z dnia 17  listopada  2016r. 

                                     Stanowi  załącznik  Nr 21   do protokołu    

 

-określenia sposobu zarządzania,zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w 

Nowej Pawłówce     

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście  

Państwo wraz z zaproszeniami na Sesję  oraz dyskutowaliście na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy, przekazał głos dla Wójta Gminy. 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  przypomniał  wszystkim, że przejęcie tego 

cmentarza przez gminę wynikło z przeprowadzonej kontroli NIK po której zalecono zrobić z 

tym porządek.  Początkowo przejąć cmentarz miał proboszcz Pawłówki ale Biskup  nie 

wyraził na to zgody.  Wójt rozmawiał z Biskupem Kamińskim, który powiedział, że w żadnym 

wypadku nie chce tego cmentarza bo trzeba do niego dokładać a parafia mała jest i 

niewydolna.   Sprawa przeciągała się  i pan inspektor dał czas i jak tego nie zrobimy to trafi 

to do sądu.  Dodał:  dlatego też wprowadzamy tą uchwałę, ten regulamin, w którym jest 

zawarty sposób zarządzania i korzystania z cmentarza.   Uchwała ta nie mówi nic o opłtach 

tylko o regulaminie,  opłaty będziemy jeszcze ustalać.  

Mieszkanka Przerośli Pani Zofia Trocka   zapytała :  czy on nie może być parafialny? Czy 

mieszkańcy  tam mieszkający wiedzą o tym?, 

Radna Pani Małgorzata Andruczyk:   większość mieszkańców wie o tym.   Niektórzy są 

gotowi sami z siebie opłacać, mogą robić tam porządki a część mówi że ich to nie interesuje, 

mają  to gdzieś  -  tak jak ze wszystkim. Wszędzie płacą  to dlaczego my mamy nie płacić? -  

tak niektórzy też mówią.  

Nastąpiła burzliwa dyskusja na ten temat.  

Uwag i zapytań  więcej  nie zgłoszono.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  określenia sposobu zarządzania, zasad i trybu 

korzystania z cmentarza komunalnego w Nowej Pawłówce głosowało 14 radnych 

obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych – 0 , głosów wstrzymujących się  - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

                                          UCHWAŁA  NR   XVI/128 /2016 

                                          RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                            z dnia 17  listopada  2016r. 

                                     Stanowi  załącznik  Nr  22  do protokołu    

Adn. pkt 10  



W wolnych  wnioskach  głos  zajęli: 

 

Radna Pani Małgorzata Andruczyk  : prośba mieszkańców, o dalsze wycięcie  drzew na 

cmentarzu w Pawłóce bo są stare, łamią się i mogą poniszczyć groby. 

Sołtys wsi Iwaniszki Pani Jadwiga Karwel zgłosiła, żeby zrobić porządek z psami na 

wsiach, dodała:  ludzie mają po 3 , 4 psy, które chodzą luzem i atakują .   

Sołtys wsi Przerośl Pan Witold Sześciła zgłosił, żeby w przyszłości zrobić  chodnik w 

kierunku cmentarza w Przerośli. Druga sprawa to dotyczy  remizy OSP i obiecany remont 

remizy, może na przyszły rok dałoby się to zrobić?   

Sołtys wsi Kolonia Przerośl Pani Irena Dołęga  poinformowała, że na drodze w pobliżu 

zabudowań Pana Janka Wolińskiego jest most i  jest połamana barierka, trzeba to naprawić 

bo jest niebezpiecznie.  

Sołtys wsi Wersele Pan Józef Kardel  wrócił do poprzednio omawianej działki nad Jeziorem 

w Werselach, poprosił żeby jak będzie  organizowane jakiekolwiek spotkanie  to powiadomić 

bo potem są niejasności.   

Kolejna sprawa :  odnośnie drogi w Werselach, była ona robiona ostatnio w 1990 roku to 

bardzo dawno i do tej pory nic nie było robione ta droga jest jaka jest, 

Kolejna sprawa : znaki na drodze powiatowej  - nie ma oznakowania że to są Wersele. Był 

postawiony znak po tygodniu zabrany i przeniesiony na tor, na drodze gminnej.  

Prośba Pana Kardela:   budżet będzie ustalany to ja prosiłbym Szanownej Rady żebyście te 

parę złotych  dali do tych Wersel  i tę drogę zrobić, czy żwiru przywieźć.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  odnośnie znaków:  chodzi o ten 

znak na skrzyżowaniu koło krzyża do Krzywólki  - albo go zdjąć i zabrać  albo poprawić bo 

to o nas świadczy jak on wygląda.  

Radny Pan Piotr Dyczewski  odnośnie znaków:  ani jeden znak nie stoi równo,  jadąc od 

strony Gołdapi  znaki są schowane w krzakach, nie widać.  Przypomniał ponownie o 

znakach na skrzyżowaniu na Dwornej, o których wspomniał  Pan Przewodniczący. 

Radna Pani Anna Puza  przypomniała również o znakach na Wersele i znak w Bućkach 

kierunek na Zarzecze i na Wersele, o które prosi już od dawna. 

Sołtys wsi Kolonia Przerośl Pani Irena Dołęga zwróciła się z pytaniem kiedy będzie  

postawiony znak przy zabudowaniach Morusiewiczów i Ratasiewiczów informujący 

kierunek  Prawy Las, Kolonia Przerośl? Oraz znak  z numerem nieruchomości do Pana 

Tretela i do Romanowskich na górę nie ma znaku. 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  jeśli chodzi o te znaki z numerkami do 

nieruchomości  Wójt  ponownie  poprosił wszystkich o to, że mogło się tak zdarzyć  że 

zostało gdzieś pominięte, że brakuje to proszę zgłaszać. Przypomniał też, że każdy 

mieszkaniec powinien posiadać na swoim budynku nr domu.    

Mieszkanka Przerośli Pani Zofia Trocka  zadała pytanie od siebie i mieszkańców, które 

dotyczy budowy domu spokojnej starości  :  co tam jest na dzień dzisiejszy zrobione, na 

jakim to jest etapie? 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   odpowiedział, że to co wie to prywatnie od Pana 

Tulwina, bo teraz to my już nic do tego nie mamy,  dodał:  ale wiem, że  trwają tam takie 

prace jak min :   podlanie fundamentów, ocieplenie, zaizolowanie.  Pan ten wystąpił do nas 

o podłączenie do kanalizacji, o wody opadowe o wycięcie drzew, podbudował szyb windy   

to tyle co wiem, o szczegółach nie mogę się wypowiadać  bo nie wiem. W każdym bądź razie 

cały czas prace tam postępują.   

Radny Pan Krzysztof Bogdan  dodał:   pensjonariusze  będą mogli być tam nie tylko z 

Polski ale i z zagranicy.  Zatrudnienie będą mogli znaleźć tam osoby  tu od nas z naszego 



terenu – prawdopodobnie ok. 30 osób.  Cały czas  prace idą do przodu.    

Mieszkanka  Przerośli Pani   Maria Łoskot-Cywińska  prośba od mieszkańców : żeby  

radni  mogli spotkać się z ludnością  i powiedzieć co się tutaj dzieje, o czym  rozmawiamy,  

jakie są sprawy, jakie załatwione, jakie nie załatwione – ludzie się dopominają  a i przede 

wszystkim  wysłuchać tych ludzi bo też mają coś do powiedzenia. 

Kolejna sprawa :  co dzieje się z azbestem w gminie ? 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   odpowiedział:   napisaliśmy program usuwania 

azbestu, który został zatwierdzony pozytywnie i otrzymaliśmy I transzę  pieniędzy z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku.  U części mieszkańców 

eternit został zabrany.  Czekamy aż Wojewódzki Fundusz ogłosi konkurs na następną 

transzę, gdyby tak było to będziemy składali.  Systematycznie będziemy ten eternit 

zdejmować. Chętnych jest bardzo dużo. Decyzja była taka, że  wnioski były rozpatrywane 

według kolejności składania, kto pierwszy złożył to na ile pieniędzy starczyło  na tyle od tych 

osób eternit został zabrany – wg kolejności wniosków.  

Sołtys wsi Rakówek Kardel Kazimierz  w sprawie remizy w Rakówku, wynajęcia 

wypowiedział się w imieniu mieszkańców, którzy powiedzieli, że to oni remizę budowali i nie 

będą płacić, wynajmą gdzie indziej -  klucze oddadzą do gminy i gmina niech wynajmuje i 

sprząta – tak powiedzieli.  

 

Adn. pkt 11     
Po wyczerpaniu się porządku dziennego posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Wiesław Radzewicz  podziękował za przybycie i ogłosił zamknięcie obrad XVI Zwyczajnej 

Sesji Rady Gminy.       

 

 

     Protokołowała:                                                                Przewodniczył: 

 Bogumiła Jankowska                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         Wiesław  Radzewicz 

 

 
 

 

  
 

 

 

   


