
  

                                                       PROTOKÓŁ  NR  XVIII / 17        

               z obrad posiedzenia XVIII  Zwyczajnej  Sesji  Rady Gminy w Przerośli  odbytej 

                                                  w dniu  26 stycznia 2017r. 

 

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.   12.00 

MIEJSCE  OBRAD :  Sala konferencyjna Urzędu Gminy 

OBECNYCH  RADNYCH NA  SESJI :  15  

 

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

Przewodniczący Rady  Gminy  Wiesław  Radzewicz :  Otwieram XVIII Zwyczajną  Sesję  

Rady Gminy Przerośl  zwołaną postanowieniem  z dnia    10 stycznia  2017r.,  które to  

stanowi  załącznik Nr  4  do oryginału  protokołu. 

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

zaproszonych  gości  oraz  pracowników  Urzędu  Gminy i podległych jednostek. 

Na podstawie listy obecności stwierdzam,  iż w Sesji bierze udział  15 radnych. 
Obrady  Sesji są w związku z tym prawomocne. 

Na wstępie Przewodniczący ogłosił, że mamy dzisiaj wspaniałą uroczystość tj.  zaproszona 

została na Sesję  Pani Aleksandra Dobrzyń  - Miss Polski Wirtualnej,  która reprezentowała 

nasz region, naszą Przerośl w wyborach Miss Polski 2016  oraz jej mama.   Wójt jak 

również Radni złożyli  gratulacje i podziękowania  dla obu Pań  i wręczyli drobny 

upominek.     

 

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 wraz z materiałami  został rozdany  radnym na wspólnym posiedzeniu 

komisji.   

Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się  następująco :  
  

1) otwarcie obrad  XVIII 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 15 grudnia 2016r., 

5)sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli    

    za 2016r.,  

6)plan pracy GOK Sportu i Turystyki w Przerośli na 2017r., 



7)sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli za 2016r., 

8)sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli za 2016r. 

9)sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

    w Przerośli za 2016r., 

10)Sprawozdanie z Realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Przerośl, 

11) interpelacje i zapytania radnych,     

12) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 

13) podjęcie uchwał w sprawie: 

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

   b/ budżetu gminy na 2017r.,    

  c/przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  

     zwierząt na terenie Gminy Przerośl na rok 2017. 

   d/ przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz Komisji Stałych Rady Gminy Przerośl na   

      2017r.     

14) Wolne wnioski i  informacje,. 

15) Zamknięcie  obrad  XVIII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.   

  

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

czy są jakieś uwagi do tego?  

Radny Pan Piotr Dyczewski  : pytanie i zarazem uwaga odnośnie podpunktu a i b  - według 

mnie kolejność podejmowania tych uchwał  powinna być zmieniona, odwrotnie  najpierw 

budżet a potem wieloletnia prognoza finansowa bo to zaprzecza jedno drugiemu. 

Skarbnik Gminy Pani Grażyna Franko  w ustawie jest taki zapis i zgodnie z ustawą musi 

być taka kolejność. Zgodnie z Regionalną Izbą Obrachunkową  wieloletnia prognoza  

finansowa  musi być pierwsza podjęta  a później budżet.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o przegłosowanie porządku 

obrad posiedzenia. 

Radni przystąpili do głosowania.  

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 15 radnych za przyjęciem porządku obrad 

głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów wstrzymujących się -  1/Dyczewski/  

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Adn. pkt 3 
Przewodniczący  Rady Gminy stwierdził, iż protokół z Sesji odbytej  w dniu 15 grudnia  

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  -  1/Zienda/ 

 

Przed omówieniem kolejnego punktu Przewodniczący udzielił głosu  dla mieszkańca Kolonii 

Przerośl Pana Mirosława Pietkiewicza, który  przed sesją o to prosił.  

Pan Pietkiewicz  na wcześniejszej komisji złożył podanie o wykupienie dróg biegnących  

przez jego działki i przyszedł zapytać czy coś już zrobiono w tej sprawie?  Zebrał od 

sąsiadów podpisy z którymi graniczą te działki, jedynie  nie podpisała Pani Radna  z 

Kolonii. A wszyscy rolnicy, którzy wiedzą coś na ten temat podpisali.   



 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  zwrócił się z prośbą do  Pana 

Kościucha -Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa aby 

wspólnie z komisją zapoznał się ze sprawą z materiałami, które wpływają na temat dróg.  

Dodał : zwołać komisję, zbadać sytuację   i wydać, wyrazić   opinię  Komisji Rolnictwa  

oraz  przedstawić na Sesji . 

Radny Pan Adam Stefan Kościuch :  wracając do tematu Pana Pietkiewicza, skoro zebrał 

on oświadczenia od sąsiadów to nie ma sensu jechać i oglądać te działki  bo teraz to i tak 

nic nie zobaczymy,  tylko jest pytanie  czy gmina  podjęła już jakiekolwiek działanie w tej 

sprawie? Czy są dokumenty przygotowane ze strony gminy w sprawie tych działek?  

Rady Pan Piotr Dyczewski  nawiązał również do sprawy Pana Pietkiewicza :  takich 

przypadków jest więcej, gdzie nie był  robiony porządek na bieżąco.   Nie od wczoraj i nie 

od dziś są te problemy tylko już od dawna i trzeba mieć więcej odwagi żeby podejmować 

decyzję  bo te odkładanie z komisji na komisję czy z Sesji na Sesję to nic nie daje a tylko 

ciągnie się wszystko latami.   Jeśli chodzi o działki i sprawę Pana Mirka  to  nie ma sensu 

jechać i sprawdzać  bo wszystkie osoby i sąsiedzi graniczący z tymi działkami wiedzą o co 

chodzi, wszyscy podpisali oprócz jednej  osoby i nie ma  tu co dyskutować na temat oddania 

tych dróg czy przekazania  tylko to trzeba zrobić.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  dodał: chodzi o to, że dużo mamy 

takich incydentów na terenie naszej gminy,  rolnicy oddają działki pod drogi gminne i też nie 

jest to uregulowane  , od tego trzeba zacząć, żeby na bieżąco wszystko regulować.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz :   Pan Przewodniczący w porozumieniu ze mną 

zwołał na wtorek wspólne posiedzenie Komisji odnośnie zakupu działek i jak mi wiadomo 

między innymi wpłynęło podanie Pan Pietkiewicza . Rozmawiałem z Panem Pietkiewiczem i 

mówiłem, że bardzo chętnie sprzedałbym te drogi  jeżeli nie byłoby przeciwwskazań  z tym ,  

ze ja takiej decyzji nie mogę podjąć  ponieważ  decyzję w sprawie sprzedaży działek  

podejmuje Szanowna Rada  i we wtorek  zadecyduje co z tym wszystkim zrobić.    

 

Adn. pkt 4 

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

działalności za okres od 15 grudnia 2016r.  

/sprawozdanie stanowi  załącznik nr  5  do oryginału protokołu /   

W sprawie wyjazdu w dniu 19.12.2016r.  do Gawrych Rudy na konferencję wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju  RLKS    Wójt poinformował, że  została zatwierdzona Lokalna 

Strategia Rozwoju Grupy Działania  Suwalsko – Sejneńskiej na rok  2014 – 2022.  W 

najbliższym czasie  będą ogłaszane konkursy nas dotyczące, w których będziemy mieli 

zamiar brać udział.  

Kolejny wyjazd w dniu 28.12.2016r.   - Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego Białystok – 

spotkanie dotyczące zasad wypełniania  wniosku o przyznanie pomocy  „Gospodarka 

Wodno - Ściekowa”  Wójt wyjaśnił: było to typowe szkolenie jak wypełniać wnioski w formie 

elektronicznej żeby przystąpić do konkursu.  Takie wnioski zostały opracowane, zostały 

podpisane, skompletowane  i należy je dostarczyć do końca stycznia do Urzędu 

Marszałkowskiego.  

Kolejny  wyjazd  w dniu 12.01.2017r.  Starostwo Powiatowe w Suwałkach  - posiedzenie 

Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Suwałkach  -  Wójt wyjaśnił:  było obchodzone  70-

ciolecie Ludowych Zespołów Sportowych, zostały nagrodzone szkoły w poszczególnych 

gminach, które brały udział w zawodach sportowych zorganizowanych  przez LZS . Chcę 

tutaj ze satysfakcją powiedzieć, że Gimnazjum w Przerośli zajęło III miejsce w powiecie 



natomiast Szkoła Podstawowa I miejsce w powiecie  jeżeli chodzi o różnego rodzaju zawody 

sportowe.  

Kolejny wyjazd  w dniu 18.01.2017r.  Lipniak spotkanie z członkiem Zarządu Województwa 

Podlaskiego  , z Panem Marszałkiem Krajewskim, z Panem Dyjukiem oraz Panem 

Cieślukowskim , poruszane były różne tematy min.  problem dzików.   Pan Marszałek 

przedstawił dane ile było zaplanowane do odstrzału dzików , ile zostało w woj. Podlaskim 

zastrzelono.  Rozmawiano również na temat drogi z Suwałk do Filipowa, która miała być 

robiona w 2017 roku, okazuje się , że będzie to robione w 2018 roku. Poruszony był jeszcze 

problem niskiej ceny za świnie i inne  mniej znaczące problemy.    

Kolejny wyjazd  w dniu 23.01.2017r.  Suwałki spotkanie z Panią Kurator Oświaty Mariolą 

Szczypiń – Wójt wyjaśnił : na spotkanie pojechaliśmy wspólnie z Sekretarzem  

rozmawialiśmy na temat organizacji sieci szkół w Gminie Przerośl.  Chcieliśmy rozmawiać  

z tego  względu ponieważ przepisy  nowe są bardzo skomplikowane  chociażby  z            tego 

powodu , że do niektórych ustaw i zarządzeń nie ma tekstów jednolitych.   Dodał :  

dokładnie omówię  sprawy związane z reformą oświaty we wtorek na posiedzeniu Komisji .  

    

Radni Rady Gminy jednogłośnie 15 głosami „za” przyjęli sprawozdanie Wójta Gminy.    
 

Adn. pkt 5 i 6 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia , mianowicie: 

-sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli za 

2016r.      oraz  

-plan pracy GOKSiT w Przerośli na 2016 rok.  

 przekazał głos dla Dyrektora GOKSiT .  

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki Pan Jarosław Rynkiewicz  

odczytał sprawozdanie i plan pracy GOKSiT w Przerośli na 2017 rok  / sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 6  , plan pracy załącznik nr 7   do protokołu/  .  Pytań nie było , 

Przewodniczący podziękował dla Dyrektora za wystąpienie.  

 

Adn. pkt  7  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia , mianowicie:   

-sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli za 2016r.     

przekazał głos dla Pani Dyrektor Biblioteki. 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Teresa Zygmunt -  odczytała sprawozdanie z 

działalności za 2016r. / sprawozdanie stanowi załącznik nr  8  do protokołu /. 

Radny Pan Marcin Brzozowski  zapytał  : co dzieje się w przypadku gdy wypożyczający nie 

oddaje książki , bądź zniszczy , jakie są procedury? 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Teresa Zygmunt -   jest to ujęte w 

regulaminie, jeżeli czytelnik zagubi książkę lub nie odda  ma obowiązek albo książkę 

odkupić ewentualnie  przynieść  jakąś inną, taką którą ja sama oceniam  czy ona jest 

przydatna dla biblioteki i która będzie czytana.  

Radny Pan Marcin Brzozowski  -   czy zdarzają się takie przypadki?  

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Teresa Zygmunt -  w minionym roku nie było 

takiego przypadku ale zdarzają się bardzo sporadycznie.  

Więcej pytań nie było Przewodniczący podziękował Pani Dyrektor za wystąpienie.  
 



Adn. pkt 8 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia , mianowicie:   

-sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli za 2016r.  

przekazał głos dla Kierownika  GOPS. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Rafał Lejmel  przed odczytaniem 

sprawozdania  wyjaśnił, że dostępne ono będzie na naszej stronie internetowej i każdy 

będzie mógł się zapoznać.  Następnie odczytał sprawozdanie – najważniejsze informacje      

/ sprawozdanie stanowi załącznik nr  9  do protokołu /. 

Radny Pan Piotr Dyczewski   czy utrzymanie GOPS-u  jest  droższe w 2016 roku czy nie?   

Kierownik GOPS -  jeśli z dotacjami to tak jest droższe ze wszystkim, ze wszystkimi 

środkami a jeśli mowa  o budżecie gminy to wydaje mi się , że nie ma różnicy  pomiędzy 

rokiem 2015 a 2016.  

Radny Pan Piotr Dyczewski  -  czy pomoc 500 plus  jest w stu procentach dofinansowywana 

przez budżet państwa? 

Kierownik GOPS -   tak.   

Radny Pan Adam Stefan Kościuch -   zapytał w sprawie rodziny, której palił się dom z 

Rakówka -  jaka jest sytuacja tej rodziny w tej chwili, czy ta rodzina  nie poradzi sobie, czy 

jest potrzebne wsparcie finansowe ze strony ośrodka?  

W tej sprawie głos zabrał Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz : byłem, widziałem 

szkody są bardzo duże i chciałbym prosić Państwa o pomoc.  Rozmawialiśmy z Panią Radną 

i Sołtysem Rakówka,  nasz Ośrodek udzielił tej rodzinie wsparcia finansowego  w wys. 2 000 

zł.  Jeżeli ktoś może to podaliśmy konto na naszej stronie internetowej i prosimy o pomoc.   
 

Adn. pkt 9 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia , mianowicie:   

-sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 

Przerośli za 2016r.    

przekazał głos dla Kierownika GOPS. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli Pan Rafał Lejmel   

odczytał sprawozdanie – najważniejsze informacje  / sprawozdanie stanowi załącznik nr 10   

do protokołu /, czy są pytania?   Pytań nie było. 

 

Adn. pkt. 10 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia , mianowicie:   

-sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Przerośl,   

przekazał głos dla Kierownika  GOPS. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli Pan Rafał Lejmel   

odczytał sprawozdanie – najważniejsze informacje  / sprawozdanie stanowi załącznik nr 11   

do protokołu /, czy są pytania?   Pytań nie było. 

Przewodniczący podziękował Dyrektorowi za wystąpienie i omówienie  sprawozdań.  

 

Adn. pkt  11 
Zgłoszono następujące interpelacje i zapytania radnych :  

Radny Pan Piotr Dyczewski  -  odnośnie odśnieżania chodników -  te które były odśnieżone 



to bardzo dobrze ale jest jeszcze wiele chodników  w Przerośli, które  nie są  odśnieżane co 

utrudnia w poruszaniu się.  

Druga sprawa -  farma wiatrowa -  czy to prawda, że została podpisana  decyzja czy 

pozwolenie na budowę następnej farmy wiatrowej?   

Radny Pan Adam Stefan Kościuch -  parkingi w Pawłówce przy szkole i przy kościele -  czy 

w tym roku i w jakim terminie będzie to zadanie wykonane? 

Druga sprawa -  korzystając z obecności sołtysów  chciałbym żeby Wójt przedstawił w 

jakich działaniach widzi  szansę dla naszej gminy i które chciałby zrealizować w tym roku? 

Zwłaszcza chodzi o działanie 5.1 /fotowoltaika/  i żeby Wójt zachęcił sołtysów do aktywnego 

uczestnictwa mieszkańców w tym programie. 

Radny Pan Krzysztof Bogdan  -  jak przedstawia się sprawa drogi wojewódzkiej, chodzi o 

ten łącznik o którym była mowa, że my jako jedyna gmina nie mamy łącznika drogi 

wojewódzkiej.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda -   sprawa odśnieżania  naszych 

dróg – chodzi tu o drogę prowadzącą  z ul. Dwornej do ul. Spacerowej na zakręcie – żeby ci 

co odśnieżają robili to dobrze bo ostatnio we wjeździe na bloki została zostawiona duża 

skarpa, która po nocy zamarzła.  

Druga sprawa – też dotyczy odśnieżania  mianowicie drogi do Rakówka w miejscu od 

Państwa Wojciechowskich czy Kowalewskich w kierunku lasu – pytanie  : kto ma odśnieżać 

drogę w lesie?     

Radna Pani  Małgorzata Andruczyk – sprawa szczepienia psów przeciw wściekliźnie – są 

psy nieszczepione  nawet trzy lata -  warto byłoby poinformować  mieszkańców i uczulić na 

to, by szczepili swoje psy. 

Druga sprawa -  czyszczenie kominów – wysłać do rolników, do sołtysów pisma informujące 

o skutkach nie czyszczenia kominów.  

Radny Pan Marcin Brzozowski  -  zaapelował, żeby wysłać pisma- upomnienia do sołtysa i 

mieszkańców zobowiązujące do odśnieżania chodników w okresie zimowym, bo jest duży 

problem dla ludzi, którzy chodzą codziennie i muszą poruszać się jezdnią zamiast 

chodnikiem.  

Radna Pani Anna Puza  -  prośba o wystosowanie pisma do Rejonu Dróg o zwrócenie 

szczególnej uwagi na drogę od Hańczy do Olszanki ponieważ  wygląda tak jakby była 

opuszczona, zaniedbana. 

Druga sprawa – obwodnica – jest ślisko, trzeba posypać. 

Radna Pani Ewa Bednarek  -  nawiązała  odnośnie odśnieżania chodników -  co maja 

zrobić osoby te, które nie maja  chodników i chodzą ulicami, nie będą przecież odśnieżać 

trawy – co w tej kwestii, jak to rozwiązać ? 

 

Adn. pkt 12 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz : przechodzimy do następnego 

punktu posiedzenia, mianowicie  odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Wójt : 

 odnośnie decyzji środowiskowej :  pierwsza decyzja środowiskowa podpisana była 

negatywna,  druga decyzja środowiskowa była pozytywna,  niektóre strony odwołały 

się od tej decyzji, obecnie  decyzja jest w Samorządowym Kolegium Odwoławczym , 

które podejmie jakąkolwiek decyzję. 

 odnośnie parkingów w Pawłówce  -  była zatwierdzana strategia Lokalnej Grupy 

Działania, że będą  w najbliższym czasie ogłaszane konkursy i na dzień dzisiejszy nie 

jestem w stanie  powiedzieć, kiedy zostaną ogłoszone i kiedy będzie można w 



rzeczywistości tą pracę wykonać. Na pewno będziemy składać wniosek po ogłoszeniu 

konkursu. 

 odnośnie drogi wojewódzkiej -   niektórzy radni z naszego województwa pozytywnie 

podeszli do tego tematu  natomiast woj. warmińsko-mazurskie nie jest tamtym 

odcinkiem  dalej zainteresowane żeby to był odcinek wojewódzki i w chwili obecnej 

sprawa ta stoi. 

 odnośnie odśnieżania  drogi do Rakówka  i przez las -  to nie jest nasza droga , nasza 

jest tylko do lasu.  

 odnośnie szczepienia psów i czyszczenia kominów  -  w jednej i drugiej sprawie 

obowiązek spoczywa na właścicielu  ale pisma napiszemy.  

 odnośnie drogi Hańcza – Olszanka  -   też napiszemy pismo do Zarządu Dróg 

Powiatowych w tej sprawie.  

Natomiast wskazówki dotyczące odśnieżania  i sprzątania Wójt przyjął do wiadomości. 

 

Adn. pkt 13 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia,  mianowicie  podjęcia uchwał w sprawie : 

 

- wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przerośl na lata 2017-2027  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo oraz dyskutowaliście na posiedzeniu  komisji stałych Rady Gminy, czy są pytania? 

Radny Pan Piotr Dyczewski  -  jeżeli zaczynamy od wieloletniej prognozy finansowej to jest 

to związane odnośnie przygotowania   ewentualnego budżetu oszczędnościowego, jakie 

oszczędności itd.  Żeby na czymkolwiek głosować  to trzeba mieć podstawę , ja tak uważam. 

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  - wynikł problem taki, że my zabieramy diety sołtysom , 

takie stwierdzenie padło po którejś komisji  z pretensjami od sołtysów. 

Nastąpiła burzliwa dyskusja. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   :  myślę, że jeśli chodzi o 

sołtysów, czy ten sołtys jest na sesji czy nie  to pełni on tę  funkcję w terenie. A że czasami 

nie może być na sesji to jest inna sprawa.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk  Zienda :   wyjaśnił, że to on  mówił na 

temat tych diet ale nie o zabraniu tylko pod tym kontem żeby  zdyscyplinować sołtysów do 

przychodzenia na sesję po to żeby słyszeli  o czym się mówi  i  żeby przekazywali tą wiedzę 

swoim mieszkańcom.   

Radny Pan Piotr Dyczewski :  następna rzecz dotycząca gminy Przerośl i wiatraków. W 

sprawozdaniach jest podane ile mamy z wiatraków, ile mamy długu. Wiatraków przybywa i 

długów przybywa, mając większe oszczędności mamy większe straty , jak to jest?  Dlatego 

nie będę głosował za tym budżetem.  

Nastąpiła burzliwa dyskusja, gdzie Pani skarbnik wyjaśniała  wieloletnią prognozę 

finansową  na wszystkie lata, odczytała tabelkę kolejnych spłat długu w kolejnych latach.  

Radny Pan Piotr Dyczewski   :  mówię o symulacji spłaty długu do 2027 roku i według mnie 

to są ok. 3 mln. zł.  

Ponownie nastąpiła burzliwa dyskusja  na ten temat po której Radny Pan Kościuch  

wystąpił z prośbą do Wójta  żeby powiedział dlaczego ten budżet w takiej formie jest tak 

ważny, że trzeba go przyjąć . Jakie konsekwencje grożą dla gminy  albo co będzie  gdybyśmy 

tego budżetu nie przyjęli?  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz :  zgodnie z przepisami przedstawiłem budżet dla 

Rady Gminy ponieważ to jest obowiązek Wójta.  Czy ten budżet pasuje czy nie to każdy ma  



swoje zdanie bo ja rozumiem, że każdy chciałby robić co innego.  Natomiast jeżeli chcemy 

korzystać ze środków unijnych, to musimy mieć pieniądze na wkład własny czyli musimy się 

zadłużyć.  Teraz Szanowna Rada weźmie sobie pod rozwagę czy lepiej jest zostawić taki 

budżet w którym potem przez cały rok  Rada będzie miała prawo ruchu i zmiany tego 

budżetu czy lepiej jak budżet nam uchwali Regionalna Izba Obrachunkowa, która nie 

zwraca uwagi na żadne inwestycje?  Przypominam, że Unia daje teraz z PROW  63,63% 

resztę trzeba mieć swój wkład.  

Radny Pan Adam Stefan Kościuch:  mamy tego świadomość, że te zmiany w budżecie będą 

i są  tylko my na co dzień  i w ciągu roku tych zmian nie odebraliśmy jako społeczeństwo, 

które byłyby w jakimś stopniu  widoczne albo odczuwalne przez mieszkańców.  Głosuję ale 

warunkowo za tym budżetem z nadzieją , że być może  ten temat  budżetu 

oszczędnościowego wróci, będą komisje , przeanalizujemy z nadzieją , że koleżanki i koledzy  

zapoznają się z tym i temat wróci.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  dodał :  100 tys. zł. to dużo ale ja wychodziłem z 

tego założenia, skoro inwestycja  wynosi 2,5 mln. zł.  to chyba się opłaca  by na naszą gminę  

takie pieniądze spłynęły.  Nie wiem też czy ten wniosek dla Powiatu przejdzie tak jak i inne 

wnioski- tam tez jest mało pieniędzy ale trzeba próbować  bo  mieszkańców nie interesuje po 

jakich drogach jeżdżą  po gminnych , powiatowych czy wojewódzkich , dla nich jest ważne 

żeby te drogi były  dobre.  

Druga kwestia też  dotycząca budżetu -  na najbliższej komisji będziemy rozmawiali o 

systemie oświatowym w gminie, tutaj najprawdopodobniej też będą koszta. Po rozmowie z 

Panią Kurator bardzo wiele rzeczy się wyjaśniło.  

Kolejna sprawa -   dotyczy podatku od wiatraków – nie wiadomo jaki on będzie. W  

ustawach piszą różnie, wypowiedzi są różne  różnych ekspertów.    

Jeśli chodzi o budżet to już niedługo Szanowna Rada się przekona, że między innymi od Was 

będzie zależało czy w tym budżecie zostaną dodatkowe pieniądze - może być i taka sytuacja, 

czy trzeba będzie więcej ich wydać.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   dodał :  musimy brać pod uwagę 

wszystkie  ewentualności zwłaszcza, że wchodzą zmiany w oświacie.  

Uwag i zapytań więcej nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Przerośl na 

lata 2017-2027 głosowało 13 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.  Głosów  

przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 2 /Pan Dyczewski i Lelo / 

Uchwała została podjęta. 
 
 

                                              UCHWAŁA  NR  XVIII/ 133 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  26 stycznia  2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 12   do protokołu  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia,  mianowicie  podjęcia uchwał w sprawie: 
 

- budżetu gminy na 2017r.   



Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo oraz dyskutowaliście na posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy.   

Uwag i zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017r.  głosowało 13 radnych 

obecnych na posiedzeniu Sesji.  Głosów  przeciwnych – 0,  głosów  wstrzymujących się – 2 

/Pan Dyczewski i Lelo / 

Uchwała została podjęta. 
 
 

                                              UCHWAŁA  NR  XVIII/ 134 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  26 stycznia  2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 13  do protokołu  
 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  podziękował Radzie za przyjęcie budżetu na 2017r.  

 

 

- przyjęcia programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności  zwierząt na terenie Gminy Przerośl na rok 2017. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo oraz dyskutowaliście na posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy, taki program 

zatwierdzamy co roku, 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 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przerośl na rok 

2017  głosowało 15 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych- 0,  

głosów wstrzymujących się  - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

                                          UCHWAŁA  NR  XVIII/ 135  /2017 

                                          RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                             z dnia  26 stycznia  2017r. 

                                     Stanowi  załącznik  Nr  14   do protokołu 

 

                                           

-  przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz Komisji Stałych Rady Gminy Przerośl na 

2017r.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz projekt uchwały  otrzymaliście 

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

dyskutowaliśmy.  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 przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz Komisji 

Stałych Rady Gminy Przerośl na 2017r.   głosowało 15 radnych obecnych na posiedzeniu 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.   

 

                                     UCHWAŁA  NR  XVIII/ 136  /2017 

                                          RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                             z dnia  26 stycznia  2017r. 

                                     Stanowi  załącznik  Nr  15  do protokołu 

 

 

Adn. pkt 14 
W wolnych  wnioskach  głos  zajęli: 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   przypomniał, że zbliża się termin 

składania oświadczeń majątkowych. 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  zabrał głos w tej sprawie zwracając się do 

Szanownej Rady : to jest obowiązek każdego z Was indywidualnie i proszę zrobić to 

samodzielnie i nie przychodzić do gminy i prosić  o pomoc bo pomagać nikt już nie będzie  

żeby później nie było oskarżeń że ktoś  nie tak wypełnił.    

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  dodał: każdy z Radnych ma przed sobą wzory 

oświadczeń majątkowych i dołączone wyjaśnienia  jak uzupełniać i postępować i inne 

informacje i proszę wg tego  wypełniać.  

Radna Pani Anna Puza  :  w sprawie wiatraków – wiadomo, że ta decyzja na wiatraki 

została przez Wójta wydana i chciałabym wiedzieć co dzieje się w tej sprawie?  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  wyjaśnił : od pierwszej decyzji odwołała się Firma, 

odwołały się też inne strony. Wróciło to do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego.  

Jeżeli  Firma  robi poprawki jakiekolwiek zgodnie z przepisami i jeżeli wszystko od początku 

do końca się zgadza to ja jako Wójt nie mam wyjścia, żeby pisać negatywną decyzję. 

Radny Pan Piotr Dyczewski  odnośnie sprzątania -  należy sprzątać dobrze najpierw swoje 

ulice gminne a później wysyłać pisma  z sankcjami, bulwersuje mnie sprawowanie urzędu w 

tej kwestii.   

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda  odniósł się do odśnieżania  dróg 

tam gdzie są przejścia dla pieszych.  

Sołtys wsi Rakówek Pan Kazimierz Kardel  w imieniu spalonej rodziny  zwrócił się do 

wszystkich sołtysów z prośbą o zebranie w swoich wsiach jakiejkolwiek kwoty na ten cel aby 

pomóc tej rodzinie.   

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  przypomniał wszystkim,  że jutro jest spotkanie w 

GOKSiT w Przerośli o godz. 10.00   w sprawie Odnawialnych Źródeł Energii  - paneli 

fotowoltaicznych i solarów.  Będą fachowcy, którzy wszystko wyjaśnią. Kto jest 

zainteresowany to zapraszam na to spotkanie.     

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda  :  poprosił o wyjaśnienia  w 

sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego wycinki drzew.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   wyjaśnił, że to do końca jeszcze nie wiadomo. Jak 

Szanowna Rada zechce uchwalić uchwałę  dzięki której możemy te uprawnienia  do 

zezwolenia  ścinania drzew powiększyć na dodatkowe gatunki drzew albona większość  

średnic, żeby nie trzeba było zezwolenia.  

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  dodał:  to jest jeszcze do końca nie wyjaśnione, 

jest ustawa tylko są wątpliwości czy nie ma ograniczeń w ścinaniu.  



  
 

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

Wiesław Radzewicz  podziękował za przybycie i ogłosił zamknięcie obrad XVIII Zwyczajnej 

Sesji Rady Gminy.       

 

 

     Protokołowała:                                                                Przewodniczył: 

 Bogumiła Jankowska                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         Wiesław  Radzewicz 

 

 
 

 

  
 

 

 

   


