
  

                                                       PROTOKÓŁ  NR  XVII / 16        

               z obrad posiedzenia XVII  Zwyczajnej  Sesji  Rady Gminy w Przerośli  odbytej 

                                                  w dniu 15 grudnia 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 

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.   10.30 

MIEJSCE  OBRAD :  Sala konferencyjna Urzędu Gminy 

OBECNYCH  RADNYCH NA  SESJI :  14  

 

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

Przewodniczący Rady  Gminy  Wiesław  Radzewicz :  Otwieram XVII Zwyczajną  Sesję  

Rady Gminy Przerośl  zwołaną postanowieniem  z dnia    23 listopada  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.  Tak jak 

wcześniej rozmawialiśmy na posiedzeniu wspólnym komisji omówiliśmy kilka spraw i 

zostało dodane do porządku obrad  kilka punktów. Zmieniony  porządek obrad Sesji  został 

rozdany  radnym  przed obradami sesji.  

 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się  następująco :  
  

1) otwarcie obrad  XVII 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 17 listopada 2016r., 

5) interpelacje i zapytania radnych,     

6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 

7) podjęcie uchwał w sprawie: 

   a/ zmiany budżetu  gminy Przerośl  na  2016r. 

   b/ wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przerośl na lata 2017 – 2027, 

   c/ budżetu gminy na 2017r.,    

   d/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych, 



   e/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  

   f/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  

   g/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  

   h/ wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie Przerośl,  

   i/ ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych, 

   j/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów   

      Alkoholowych,  

8) Wolne wnioski i  informacje, 

9) Zamknięcie  obrad  XVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.   

  

Proszę o dyskusję i propozycję czy taki porządek jaki  przedstawiłem radnym odpowiada, 

czy są jakieś uwagi do tego?  

Nastąpiła burzliwa dyskusja. 

Radna Pani Małgorzata Andruczyk   : jeśli można to te trzy punkty z tych dodanych , miała 

być zgoda na sprzedaż ale doszły do mnie pewne informacje  i  te punkty  e, f, g  wyrażenie 

zgody  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  wycofać.  Powinniśmy najpierw  jechać 

i to sprawdzić, zobaczyć.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda  dodał:  odnośnie tej sprzedaży na 

ul. Kościelnej –   ja tu mieszkam i dobrze tą sprawę znam - gdy sprzedamy tą drogę to nie 

będzie przejazdu i nie ma czego iść i oglądać. Trzeba się zastanowić czy w ogóle 

rozpatrywać to podanie. 

Radna Pani Alicja Świerzbin  złożyła oficjalny wniosek o wycofanie z porządku obrad 

punktu c  - budżetu gminy na 2017r.    dodała:  ponieważ chcemy to jeszcze raz 

przedyskutować z radnymi. 

Radny Pan Piotr Dyczewski  : rozmawialiśmy  na komisji, nie rozumiem dlaczego chcecie 

wycofać ten  punkt  o sprzedaży na ul. Kościelnej ? 

Radna Pani Małgorzata Andruczyk   : doszły do mnie informacje, że ludzie mają tam jakieś 

działki także trzeba to sprawdzić.  

Radny Pan Piotr Dyczewski   wyjaśnił, pokazał na mapce jak to wygląda i nie widzi 

przeszkód  żeby to sprzedać, po co komu utrudniać? Tak samo dotyczy to działki obok domu 

spokojnej starości – było tłumaczone, patrzyliśmy na mapkach.  Jak również odnośnie 

wydzierżawienia  dot. pkt d  - Rakówek -  na komisji uzgodniliśmy, że wydzierżawiamy , tak?  

Moim zdaniem powinno wszystko pójść  na dzisiejszej sesji .  

Rada Pani Alicja Świerzbin   odniosła się jeszcze do pkt g  proponowanego porządku : 

oglądałam te mapki Zusenko dokładnie  , zwróciła się do mnie Pani Sawicka, ta działka do 

sprzedaży leży pośrodku  jej działek  i na tą działkę chce złożyć jeszcze podanie i dlatego na 

razie trzeba  ten punkt zostawić. Proponuję żeby się z tym wstrzymać, pojechać i zobaczyć.   

Radny Pan Marcin Brzozowski  dodał:  moim zdaniem nie możemy wyrzucić wszystkich 

punktów bo ta sesja będzie polegała na czterech podpunktach i wszystko jeżeli budżetu też 

nie bierzemy.  Myślę, że te podpunkty, które zostały dodane do porządku obrad należałoby , 

które są  100% pewne, zostawić  a jeżeli chodzi o tą sprzedaż w Zusenku to jeszcze odłożyć   

bo to chyba nic takiego pilnego  a resztę punktów nie należałoby blokować . Czyli te punkty, 

które wzbudzają jakieś kontrowersje  odłożyć  a resztę punktów zostawić.   

Nastąpiła  burzliwa  dyskusja.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz    :  kto jest za  tym porządkiem,  

odrzuceniem tych punktów , które  zgłosiła Radna Andruczyk i Świerzbin?  

Wójt Gminy Przerośl Pan Sławomir Renkiewicz   zabrał głos jeszcze przed głosowaniem: 

jeżeli nie głosuje się budżetu gminy to i nie głosuje się wieloletniej prognozy finansowej 



Gminy Przerośl  na lata 2017 – 2027,  a po drugie  chciałem przypomnieć, że do końca 

stycznia  Szanowna Rada  budżet musi podjąć  bo jeżeli nie, to budżet ustali nam 

Regionalna Izba Obrachunkowa.  

Ponownie burzliwa dyskusja na temat wycofania tych punktów i pytanie do Pani Andruczyk 

– dlaczego  chce wycofać? 

Radna Pani Małgorzata Andruczyk :  do mnie zwróciły się  dwie osoby o te trzy punkty 

e,f,g i ja to zgłosiłam . Uważam, ze jeżeli sesja  dzisiaj będzie krótka  to możemy  nawet 

zaraz pojechać i zobaczyć te działki, porozmawiać z tymi ludźmi  bo ja nie orientuję się w 

ogóle w tych działkach.   

Przewodniczący  ponownie  :  kto jest za przyjęciem tych złożonych wniosków formalnych  

Pani Andruczyk i Pani Świerzbin?   

Radni przystąpili do głosowania.  

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 14 radnych za przyjęciem wniosków  głosowało 

9 radnych, głosów przeciwnych   -  0,  głosów  wstrzymujących się  -  5  

 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  jeszcze raz podkreślił:   jeżeli nie głosujecie 

budżetu to nie głosuje się również  wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przerośl na lata 

2017 - 2027 .   

Nastąpiła ponownie  burzliwa dyskusja  po której Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Wiesław Radzewicz  :  ponownie głosujemy za  przyjęciem porządku obrad, który został 

ustalony, po odjęciu tych punktów i który teraz odczytam .     

Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się  następująco :  

 

1) otwarcie obrad  XVII 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 17 listopada 2016r., 

5) interpelacje i zapytania radnych,     

6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 

7) podjęcie uchwał w sprawie: 

   a/ zmiany budżetu  gminy Przerośl  na  2016r. 

   d/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanych, 

   h/ wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w obrębie Przerośl,  

   i/ ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych, 

   j/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów     

      Alkoholowych. 

8) Wolne wnioski i  informacje,. 

9) Zamknięcie  obrad  XVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.   
 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o przegłosowanie 

zaproponowanego porządku obrad posiedzenia. 

Radni przystąpili do przegłosowania porządku obrad.  

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 14 radnych za przyjęciem zaproponowanego 

porządku obrad głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych   -  5,  głosów  wstrzymujących 

się  -  0  

Porządek obrad został przyjęty .  
 

  



Adn. pkt 3 
Przewodniczący  Rady Gminy stwierdził, iż protokół z Sesji odbytej  w dniu  17  listopada  

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 10 głosami „za”  przychylili się do wniosku Przewodniczącego przyjmując protokół  

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

głosów wstrzymujących  -  4. 
 

Adn. pkt 4 

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

działalności za okres od 17 listopada 2016r.  

/sprawozdanie stanowi  załącznik nr  5  do oryginału protokołu /   

-odnośnie punktu dotyczącego wyjazdu na spotkanie w sprawie inwentaryzacji barszczu 

Sosnowskiego wójt wyjaśnił :   Szanowni Radni i Sołtysi otrzymali dziś materiały  na temat 

barszczu Sosnowskiego – tam są wszystkie informacje  i bardzo bym prosił, że jeżeli ten 

problem występuje,  żeby zgłaszać i wypełniać ankiety z mapkami z zaznaczonymi miejscami 

gdzie ten barszcz w danej wsi jest zlokalizowany,   ponieważ  roślina ta  może doprowadzić 

nawet do śmierci.   Zwalczaniem tego barszczu zająć się chce  Fundacja Ochrony 

Środowiska korzystając z pieniędzy Unijnych.  Głównym beneficjentem będzie Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska  w Olsztynie ale żeby to zrobić to trzeba w pierwszej 

kolejności zinwentaryzować te rośliny.   

Radni Rady Gminy jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli sprawozdanie Wójta Gminy.    
Następnie zgodnie z życzeniem  Szanownej Rady Wójt  odczytał interpelacje i zapytania 

Radnych zgłoszone na ostatniej Sesji Rady Gminy  oraz odpowiedzi na interpelacje – jak 

zostało to wykonane. / Interpelacje stanowią załącznik nr  6  do protokołu /.  

 

Adn. pkt  5 
Zgłoszono następujące interpelacje i zapytania radnych :  

Radna Pani Alicja Świerzbin -  zwracając się do Dyrektora Zarządu Dróg obecnego na 

posiedzeniu  z pytaniem :  było zgłaszane wycinanie krzaków z pasa drogowego na naszej 

drodze kierunek Zusenko,  widzę że zaczęto tam wycinać ale tylko grubsze  drzewa  moje 

pytanie : czy ktoś prosił, zgłaszał się do Zarządu Dróg o wycięcie tych krzaków ?    Moja 

prośba, jeżeli ktoś zgłaszał się i chce to usunąć to żeby robił to po kolei  od najmniejszych 

do największych  zakrzaczeń i drzew od początku do końca.  

Druga sprawa :   prośba o żwir  na wyjazd z drogi Jemieliste  na Zusenko , są tam straszne 

wyboje  i można zniszczyć auto.  

Radna Pani Małgorzata Andruczyk  : taka sama sytuacja jest na wyjeździe z Łanowicz na 

tą drogę główną do Suwałk – jest tam duży uskok i można uszkodzić pojazdy.  

Radny Pan Marcin Brzozowski   zwrócił się do Dyrektora Zarządu Dróg z prośbą o 

przedstawienie kolejności odśnieżania  dróg powiatowych na terenie gminy Przerośl, które 

drogi są w pierwszej kolejności odśnieżane czy posypywane a które w następnej. 

Druga sprawa :  ze względu na to, że  mieszkanka naszej gminy ostatnio zajęła jedno z 

wyższych miejsc w wyborach MISS Polski , jest to Aleksandra Dobrzyń – została Miss 

internautów,  czy my jako radni, czy jako gmina moglibyśmy zrobić  składkę i kupić jakiś 

upominek żeby gmina też się do tego przyczyniła i żeby ją jakoś wyróżnić?  

Radny Pan Sylwester Milewski   zwracając się do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych : 

prośba o żwir na skrzyżowanie do Śmieciuchówki, niedużą gromadkę bo tam gdy jest mróz 



zawsze jest bardzo ślisko, dodał :  posypywaniem to już ja sam się zajmę.  

Radna Pani Danuta Kardel   zwróciła się do Dyrektora Zarządu Dróg  :  w imieniu 

mieszkańców  chcę zgłosić taki problem mianowicie:  na drodze za Rakówkiem  w stronę 

Dubeninek za gospodarstwem Państwa Majnardi  jest  zakręt i tam po lewej stronie drogi i 

po prawej  jest głęboki rów , to jest bardzo niebezpieczne ,  moja prośba: czy można byłoby 

tam zrobić barierkę, czy inne  zabezpieczenie?    

Druga sprawa:  prośba o posypywanie tej góry,  drogi do Rakówka. 

Radna Pani Teresa Kruszko   również prośba o posypywanie drogi do Prawego Lasu  - bo 

tam jest, jak każdy wie, duża góra i niebezpieczna.  

Na powyższe interpelacje i zapytania odpowiedział  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 

Pan Marek Dziemian   : 
-jeśli chodzi o krzaki – wycinka z pasa drogowego  Przerośl – Zusenko  -  jeden z 

mieszkańców zwrócił się w bieżącym roku z prośbą czy może wycinać zakrzaczenie  właśnie 

na drodze Zusenko i na Prawy Las.  Nie wiem czy zaczął już tą wycinkę czy nie,  aczkolwiek 

tylko ta osoba zgłaszała się do nas z prośbą o wycinkę.  Ja wyrażam zgodę  komukolwiek  na 

wycinkę, żeby te krzaki były wycięte i żeby był tam porządek,  to jest taka współpraca 

między Zarządem a mieszkańcami.  

-wrócę do interpelacji z poprzedniej sesji, które Pani Świerzbin zgłaszała  - o te 10 

wywrotek żwiru na Zusenko.   Odpowiem tak, że z Panem Wójtem żeśmy się domówili 

odnośnie  remontu dróg gminnych remonterem i remontu drogi na Zusenko.  Nie było to 10 

wywrotek, były to miejsca, które są najbardziej  wybite, najbardziej dziurawe i tutaj  Pan 

Wójt, za co dziękuję, wywiązał się z tej umowy i uważam temat za zamknięty.   

-skrzyżowania -  odnośnie skrzyżowań z drogą wojewódzką jeśli chodzi o skrzyżowanie w 

Jemielistym i w Łanowiczach  -  jak gdyby ubytki na samym skraju na poboczu to jest w 

obrębie pasa drogi wojewódzkiej  także proszę te pytania przekierować do Zarządu Dróg 

Wojewódzkich, 

-kolejność  odśnieżania :     za główne drogi uważamy   Taciewo – Pawłówka – Przerośl – 

Linowo,    Przerośl – Motule  i  Przerośl – Filipów. To te główne  kierunki, które idą  w 

pierwszej kolejności.  Jeżeli przychodzi zima i są  problemy, bo zazwyczaj są problemy z 

gimbusami i jest potrzeba  żeby skierować pług  w inne miejsce w pierwszej kolejności to 

jesteśmy na tyle elastyczni, żeby wesprzeć Państwa aby te dzieci mogły dojechać do szkoły.  

Radna Pani Anna Puza   przerwała :  a Przerośl – Olszanka – Wiżajny  kto obsługuje ?,  bo 

jak było ślisko to nie można było się doprosić a nie można było się  poruszać. 

Dyrektor Zarządu:  tam Pan Czeraszewicz  obsługuje, to są inni wykonawcy i są 

uruchamiani nie na zasadzie , że on ma to ryczałtowo i sypie,  tylko poprzez nas jest 

uruchamiany.    Mamy przyjęty piąty standard  zimowego utrzymania  i się do niego 

stosujemy.   Kwota, którą Zarząd Dróg Powiatowych dysponuje na  zimowe utrzymanie  jest 

niewielka , jest to 350 tys. zł.    Nie jest to niechęć nasza, że  nie chcemy wysyłać  piaskarki 

czy pługu, tylko po prostu  to co zaoszczędzimy  zostaje nam na  bieżące  utrzymanie dróg w 

postaci  takiej, że możemy gdzieś  podżwirować, możemy  zrobić  jakąś nieprzewidzianą 

dokumentację z przebudową drogi czy możemy, jak zostaje trochę więcej pieniędzy,  włączyć 

te wolne środki w inwestycje na przebudowę jakiejś drogi.  Także  to nie jest tak, że my to 

trzymany do ostatniej chwili.     U Państwa jest mniejszy obręb działania, macie jedną 

gminę  a ja mam 9 gmin i 560 km dróg o różnym stopniu natężenia ruchu i innych 

komplikacji wynikających z sytuacji na drogach.   

Radna Pani Teresa Kruszko   wtrąciła:  swego czasu zgłaszałam i  trzy dni nie było 

posypane, mieszkańcy Prawego Lasu mieli pretensje do mnie, że nie zgłaszam żeby posypać.  

Jest tam dużo dostawców mleka z  tego rejonu i gdzie oni  mleko mają wylać jak mleczarnia 



nie  może dojechać ?    

Dyrektor Zarządu :  rolnicy mają niekorzystne umowy pozawierane z mleczarnią.  Kodeks 

ruchu drogowego dopuszcza zakładanie łańcuchów na koła jezdne po to, żeby  samochód 

mógł dojechać i odebrać to mleko.   W tej chwili  w Prawym Lesie  są wysypane kupki  

mieszanki w takich newralgicznych  miejscach  tak,  żeby  kiedy trzeba  to każdy mógł wziąć 

i rozsypać. Wola mieszkańców była,  że jeśli jest problem z podjazdem to można  podjechać i 

podsypać te górki.    Dyrektor odniósł się jeszcze do : 

-posypanie żwiru na skrzyżowaniu w Śmieciuchówce -   myślę, że niebawem zostanie tam 

przywieziona mieszanka  do posypywania tak żeby ułatwić  mieszkańcom.  

-odnośnie góry w Rakówku – też  przywieziemy, wysypiemy kupkę  mieszanki  do 

posypywania,  

-odnośnie rowu w Rakówku w kierunku Dubeninki  na zakręcie  po jednej i drugiej stronie  

drogi  i te ustawienie barier  -   dokładnie nie wiem gdzie to jest  ale zobaczę  i jak 

zaoszczędzimy z zimy  to postaramy się to zrobić.  

Radny Pan Piotr Dyczewski     zwracając się też do Dyrektora Zarządu  :  odnośnie  dróg 

powiatowych a dotyczy to drogi z Motul do Przerośli  , na tej prostej jadąc w kierunku do 

Przerośli na dł. 300 – 400m   po prawej i po lewej stronie są  zagłębienia, tego nie widać bo 

to nie są dziury tylko zagłębiony jest asfalt i jadąc  nawet 60 km na godz.  można  

zawieszenie uszkodzić    -    może teraz nie ale jak zrobi się cieplej to można byłoby coś z 

tym zrobić?    

Radna Pani Alicja  Świerzbin   wróciła jeszcze do  interpelacji jeśli chodzi o te 10 

wywrotek żwiru na Zusenko  -  wszyscy słyszeli, obiecał Pan dla nas  a Pan Wójt przydzielił 

nam 1 wywrotkę żwiru i  jak ja mam 9 km. drogi zasypać jedną wywrotką żwiru skoro 

wszędzie są dziury?   

Dyrektor Zarządu:  myślę, że 10 wywrotek to też nie zmieni sytuacji , ja mam 1 wywrotkę na 

1 km drogi. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   jeśli chodzi o te nasze drogi to 

wszyscy wiemy, jak one wyglądają i że niektóre są w stanie opłakanym. Jesteśmy w takiej 

sytuacji, że mamy największą sieć tych dróg powiatowych a wojewódzkich nie mamy.  Mamy 

też podobną  sytuację  finansową  jak powiat.  
 

Adn. pkt 6 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz : przechodzimy do następnego 

punktu posiedzenia, mianowicie :   

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych  -  dodał:   myślę, że w trakcie pytań 

odpowiedzi  były udzielane na bieżąco.  

Przewodniczący podziękował dla Dyrektora, że przyjechał do nas na sesję i udzielił 

informacji, jak również życzył wszystkiego dobrego z okazji nadchodzących świąt.   

   

Adn. pkt 7  

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 posiedzeniu  komisji 

stałych Rady Gminy. 

Projekt uchwały omówiła i uzasadniła konieczność jej podjęcia Skarbnik Gminy             



Pani Grażyna Franko. 

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. 
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- wyrażenia zgody na wydzierżawienie  nieruchomości niezabudowanych    

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo przed obradami  Sesji natomiast dyskutowaliście na posiedzeniu komisji stałych 

Rady Gminy. Dla przypomnienia  chodzi tu  działki  Rakówek – Hańcza – Łanowicze. 

Sołtys wsi Łanowicze Duże Pan Mieczysław Kukowski  wypowiedział się  w sprawie działki 

w Łanowiczach  :  tam  mieszkańcy po kawałku mają ziemię  i chciałbym  żeby zrobić 

zebranie we wsi i niech mieszkańcy wypowiedzą się na ten temat.  Kiedyś miała być 

budowana szkoła , mieszkańcy zrzekli się ziemi na rzecz tej budowy  i teraz zostało to dla 

mieszkańców.  

Radny Pan Krzysztof Bogdan   :  działka jest  własnością gminy  ale dzierżawy nie płaci 

nikt i trzeba z tym zrobić porządek, uregulować.   

Radna Pani Małgorzata Andruczyk   dodała:  wpłynęło podanie o kupno tej całej działki i 

my na kupno nie zgodziliśmy się tylko na dzierżawę, nie wiedzieliśmy w ogóle, że to trzyma 

tyle osób.  

Nastąpiła burzliwa dyskusja na temat obecnego stanu tej działki i kto ją obecnie użytkuje.  

Radny Pan Piotr Dyczewski   wyjaśnił:  była wspólnota wsi, część się zrzekła tego.  Działka 

ma 1,5 ha ,  od lat nikt nie płaci za to tylko my wszyscy ponosimy koszty nie uzyskując nic.  

Dodał: chodzi mi tylko o takie podejście rozsądne do tej sprawy,  nie chcę tego sprzedawać 

komukolwiek  tylko, że jeżeli leży to  wiele lat,  kiedyś miała tam być szkoła budowana, Wójt 

tłumaczy, że to nie jest prywatna czyjaś działka tylko jest własnością gminy  to w czym 

problem?  Niech wszyscy co mają  paski tej ziemi  płacą  dzierżawę. 

Radna Pani Anna Puza  dostaliśmy wszyscy dokumenty i dzisiaj właśnie dowiadujemy się, 

że  to dzierżawi kilka osób a chce kupić jedna.  Okazało się to dzisiaj na Sesji, nikt wcześniej 

o tym nie mówił jak to wygląda i trzeba to sprawdzić i zrobić z tym porządek. 

Sołtys wsi  Lanowicze Duże Pan Mieczysław Kukowski   dodał jeszcze raz, że mieszkańcy 

mają po kawałku i muszą to mieć, nie chcą tego oddać  i chcą się wypowiedzieć.  

Ponownie nastąpiła burzliwa dyskusja po której stwierdzono, że  ci co mają te paski niech 

trzymają dalej tą ziemię tylko  trzeba uregulować płatność za dzierżawę.  

Radny Pan Sylwester Milewski zwracając się do sołtysa Pana Kukowskiego :  jeżeli tam 

jest kilku gospodarzy  i jeżeli mają płacić od tych swoich kawałków  dzierżawę to trzeba 

wziąć na swój koszt geodetę, każdemu indywidualnie wytyczyć,  - czy wy razem będziecie 

płacili za całość tej działki i czy dogadacie się między sobą?  Myślę, że nie. 



Sołtys Pan Kukowski  stwierdził, że tam już jest podzielone i każdy mniej więcej wie gdzie 

co czyje jest.  

Ponownie  burzliwa dyskusja na temat  wielkości tych działek, pasków i ewentualnych opłat 

za nie.    

Głos zabrał w tej sprawie Radny Pan Marcin Brzozowski  :  obecnie żyjemy w takich 

czasach, że jest jakieś prawo własności.  Od dawien dawna były jakieś tam wioskowe działki   

i ktoś tam oddawał bo to remiza była budowana  czy cokolwiek innego.  Niestety trzeba się 

pogodzić z tymi realiami , że coś takiego nie ma już miejsca.  Owszem  remiza np. w 

Rakówku była tak jakby wioskowa bo to wspólnie budowana, ktoś coś przyniósł, dołożył  ale 

to obecnie nie jest nasze, to jest  Urzędu Gminy  czyli gminy Przerośl, gdzie gmina  musi 

czerpać z tego  dochody.  Jest prawo własności ustalone przez  ustawę i my do tego nic już 

nie mamy.  Musimy dążyć do tego, żeby każda działka gminna była , jeżeli jest jakaś 

konfliktowa to wyjaśnić,  a jeżeli ktoś chce to wydzierżawić to niestety gmina nie ma nic do 

tego, żeby nie pozwolić dzierżawić.   Jeżeli u Pana Kukowskiego w Łanowiczach  

użytkowana jest działka gminna przez kilka osób to proszę napisać podanie, że my jako 

wioska nie zgadzamy się, żeby ktoś inny dzierżawił tą działkę tylko my chcemy dalej ją 

użytkować. Te sprawy powinny być unormowane,  wszystkie działki gminne powinny być 

unormowane. Powinien być spis kto dzierżawi, jeżeli nie jest dzierżawiona tylko to użytkuje, 

zwrócić się do człowieka, który użytkuje żeby wystąpił z podaniem o wydzierżawienie.   Nie 

możemy mówić, że to było kiedyś użytkowane i że dalej to użytkujemy.  Te sprawy  trzeba 

byłoby unormować.   Jest prawo i względem tego prawa my musimy działać  i tu niestety 

innej drogi, możliwości nie ma.  

Wiceprzewodniczący  Rady Gminy  Pan Henryk Zienda  odniósł się do tego :  to jest 

niedopatrzenie, jeżeli te podania o działki czy grunty trafią na obrady komisji czy sesji to 

gmina musi mieć dokładne dane, co to za działka, kto dzierżawi, kto użytkuje  żebyśmy my 

wiedzieli. 

Nastąpiła burzliwa dyskusja po której  Przewodniczący  stwierdził, że nikt nie przykładał 

uwagi do tego  i dopiero jak wpłynęło podanie o kupno  to dopiero  wynikła ta sytuacja. 

Więc co z tym robimy, jaka jest decyzja Rady? 

Głosy z sali -  odłożyć ten punkt do wyjaśnienia sprawy. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   :  kto jest za tym , żeby ten punkt 

odłożyć  do wyjaśnienia sprawy?   

Radni przystąpili do głosowania. 

Za odłożeniem tego punktu głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.  Głosów  

przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0   

Punkt  został odłożony  jednogłośnie. 

 

- wyrażenia zgody  na zamianę  gruntów położonych w obrębie Przerośl  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo przed obradami Sesji natomiast dyskutowaliście na posiedzeniu komisji stałych 

Rady Gminy,  czy ktoś ma pytania? 

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 zamianę gruntów  położonych w 

obrębie Przerośl głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów 

przeciwnych- 0,  głosów wstrzymujących się  - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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-  ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości gruntowych  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz projekt uchwały  otrzymaliście 

Państwo przed obradami Sesji, natomiast przypomniał, że na komisjach  o tym 

dyskutowaliśmy i  ustaliliśmy, że trochę zmieniamy. 

Uwag i zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania.       

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę 

nieruchomości gruntowych głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów 

przeciwnych- 0,  głosów wstrzymujących się  - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.   
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- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo wraz z zaproszeniami na Sesję  oraz dyskutowaliście na posiedzeniu komisji 

stałych Rady Gminy, dodał :  co roku musimy  ustalić taki program, jest on opracowany  ,  

czy są pytania? 

Uwag i zapytań   nie zgłoszono.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  głosowało 14 radnych obecnych na 

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

Uchwała została podjęta  jednogłośnie. 
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Adn. pkt 8  
W wolnych  wnioskach  głos  zajęli: 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz :  zwrócił się do mnie mieszkaniec 

Zusenka z prośbą do Rady  o zwolnienie go o połowę z opłat za odpady, będzie on sam 



przywoził te śmieci na gminne wysypisko  i żeby tu od niego było to odbierane. Chce żeby 

Rada wyraziła na to zgodę.   Przekażę mu, że nie ma takiej możliwości.  

Sołtys Przerośli Pan Witold Sześciła  przypomniał się odnośnie remontu w OSP w Przerośli, 

czy coś będzie ujęte w budżecie  na ten cel?   

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  złożył wszystkim, Radnym i sołtysom,  wszelkiej 

pomyślności  z okazji zbliżających się Świąt ,  do życzeń dołączył się również 

Przewodniczący Rady Gminy  Pan Wiesław Radzewicz.  
 

Adn. pkt 9     
Po wyczerpaniu się porządku dziennego posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Wiesław Radzewicz  podziękował za przybycie i ogłosił zamknięcie obrad XVII Zwyczajnej 

Sesji Rady Gminy.       

 

 

     Protokołowała:                                                                Przewodniczył: 

 Bogumiła Jankowska                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         Wiesław  Radzewicz 

 

 
 

 

  
 

 

 

   


