
  

                                                       PROTOKÓŁ  NR  XIX / 17        

               z obrad posiedzenia XIX  Zwyczajnej  Sesji  Rady Gminy w Przerośli  odbytej 

                                                  w dniu  7 lutego 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 

Jak również w obradach uczestniczyli rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej w Pawłówce  oraz  redaktorzy Radia 5 Suwałki i Radia Białystok.   

Obradom  przewodniczył  Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Wiesław   Radzewicz, 

Protokołowała  :  Bogumiła Jankowska 

 

OBRADY  ROZPOCZĘTO  O GODZ. 9.00 a ZAKOŃCZONO O GODZ.   12.30 

MIEJSCE  OBRAD :  Sala konferencyjna Urzędu Gminy 

OBECNYCH  RADNYCH NA  SESJI :  14  

 

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

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

zwołaną postanowieniem  z dnia    31 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 oraz 

rodziców obecnych na dzisiejszej Sesji.  

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 rozdany  radnym na wspólnym posiedzeniu komisji. Zmieniony 

porządek obrad  wraz z materiałami został rozdany radnym przed obradami sesji.    

Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się  następująco :  
  

1) otwarcie obrad  XIX 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 26 stycznia 2017r., 

5)sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu  zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, 

6) interpelacje i zapytania radnych,     

7) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 

8) podjęcie uchwał w sprawie: 



   a/ projektu dostosowania sieci szkół podstawowych oraz gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego  na okres  od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019r. oraz na okres od 

dnia 1 września 2019 r.  prowadzonych przez Gminę Przerośl, a także określenia obwodów 

tych szkół, 

   b/ zamiaru przekształcenia  Szkoły Podstawowej w Pawłówce,    

   c/ zamiaru likwidacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Przerośl, 

   d/ zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Przerośli, 

   e/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, 

   f/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej.  

9) Wolne wnioski i  informacje,. 

10) Zamknięcie  obrad  XIX Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.   

 

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

czy są jakieś uwagi do tego?  

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  wniósł o zmianę porządku obrad dotyczącą  punktów 

oświatowych.  Ze względu na dzisiejsze  okoliczności  punkty te zastąpić   tzw.  konsultacją 

społeczną  ponieważ  jest sprawa bardzo ważna,  istotna decydująca o przyszłości  rozwoju 

danego regionu  tj. szkoły w Pawłówce.  Zaproponował :   dzisiaj nie podejmować żadnych 

uchwał oświatowych ażebyśmy jeszcze raz problem  przedyskutowali. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  przerwał :   jeśli chodzi o punkt 

odnośnie przekształcania szkół mamy odgórnie narzucone z Ministerstwa  bo jest likwidacja 

Gimnazjum i musimy  podjąć tą uchwałę.  

Radny Pan Kościuch kontynuując : jeśli chodzi o  temat szkoły w Pawłówce to proponuję  

żebyśmy dziś wysłuchali stron i potraktowali to jak konsultacje jak również Pan Wójt 

mógłby przedstawić  argumenty tak czytelne jak przedstawił na posiedzeniach komisji i 

żebyśmy wszyscy zainteresowani i zebrane społeczeństwo mieli możliwość przedstawienia  

swojego zdania i dopiero wtedy spotkamy się i będziemy podejmować jakąś decyzję, która 

będzie w jakimś stopniu zadawalała wszystkie strony. Żeby jak najwięcej w tej kwestii mieli 

dzisiaj  do powiedzenia  zebrani tutaj mieszkańcy.  

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  dodał: wszystko to wynika z mocy prawa, że 

trzeba przekształcić szkoły z obecnego stanu w ośmioletnie szkoły podstawowe  a 

Gimnazjum za dwa lata wygaśnie – i to w tym projekcie uchwały (podpkt a) jest określone i 

musimy podjąć uchwałę bo mamy na to ograniczony czas.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   zwrócił się do Radnego Pana 

Kościucha o sprecyzowanie wniosku formalnego w sprawie punktów oświatowych. 

Radny Pan Adam Stefan Kościuch   :  myślę, że wszystkie tzw. ustalenia oświatowe 

związane z przekształcaniem szkół mają związek  z decyzją jaka będzie podjęta odnośnie 

szkoły w Pawłówce . Wszystkie kwestie dotyczą i które mają jakikolwiek związek 

powinniśmy  odłożyć na kolejną sesję, jeszcze raz przeanalizować ale dopiero po 

wysłuchaniu stanowiska stron.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda  poparł wniosek Pana Kościucha 

dodając:  że  nie można tak robić jak do tej pory , na komisji był taki projekt żeby uzgadniać 

z mieszkańcami tak samo i  w sprawie przekształcania szkoły w Pawłówce.    

Radna Pani Małgorzata Andruczyk  dodała, że należałoby  wycofać  podpunkt „b” a 

zamiast tego  żeby wypowiedzieli się rodzice, mieszkańcy czyli wprowadzić konsultacje z 

mieszkańcami.  

Radny Pan Adam Stefan Kościuch :   czyli ten punkt wycofujemy z obrad dzisiejszej sesji  a 

wprowadzamy  konsultacje z mieszkańcami   i decyzja o tym jakie podejmiemy stanowisko.  



Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   dodał :  Wójt przedstawi swój 

projekt do konsultacji , to nie jest podjęcie jakiejś ostatecznej decyzji.  

Poddaję pod głosowanie :  kto jest za wnioskiem, który przedstawił Radny Pan Kościuch  

mianowicie wyłączenie  podpunktu „b” z obrad i wprowadzenie  punktu „ konsultacje z 

mieszkańcami” na początku przebiegu obrad po punkcie 3 postanowienia  jako pkt 4 ?    

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o przegłosowanie 

zmienionego  porządku obrad posiedzenia. 

Radni przystąpili do głosowania.  

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. 

 

Adn. pkt 3 
Przewodniczący  Rady Gminy stwierdził, iż protokół z Sesji odbytej  w dniu 26  stycznia  

2017r. 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 

Dodany punkt - Konsultacje z mieszkańcami z terenów  z których dzieci uczęszczają do 

Szkoły Podstawowej w Pawłówce.   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz zwrócił  się do Wójta o 

przedstawienie  kalkulacji  kosztów utrzymania szkoły w Pawłówce.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz    przedstawił w pierwszej kolejności  zestawienie 

liczby dzieci  w Szkole Podstawowej w Pawłówce i omówił jak to przedstawiałoby się na 

przyszłe lata.   / Zestawienie stanowi Załącznik nr  5   do protokołu/.  

Następnie przedstawił koszty utrzymania tej szkoły -  nauczycieli wraz z pochodnymi i  

innymi kosztami  w rozbiciu na Szkołę Podstawową,  Oddział”0”i Punkt Przedszkolny  .  

Łącznie koszty roczne Szkoły Podstawowej w Pawłówce to jest kwota  821 975,92zł.   

Oddziału „0”  -  około 60 tys. zł. natomiast  Punktu Przedszkolnego – 86 307 zł.   Dochodzi 

jeszcze  koszt dokształcania  i doskonalenia  zawodowego nauczycieli  oraz fundusz 

świadczeń socjalnych , jak również otrzymaliśmy dotację na zakup książek .  Czyli razem z 

dotacją wydajemy na Szkołę Podstawową w Pawłówce  981 065,06 zł.      

Wójt przypomniał również, że  subwencja  na jednego ucznia otrzymana z ministerstwa 

wynosi 5 297,78 zł. gdyby to pomnożyć przez liczbę uczniów w szkole to byłoby to ok.270 

tys. zł.  tyle otrzymalibyśmy na szkołę w Pawłówce. Natomiast gdyby doszła  kl. VII i VIII to 

nie można na dzień dzisiejszy określić  ponieważ nie ma jeszcze  wszystkich rozporządzeń na 

podstawie których można byłoby określić ile godzin nauczycielskich będzie  potrzebnych w 

tych klasach.   Od klasy IV do kl. VIII  wchodzą również przedmioty specjalistyczne takie jak  

fizyka, chemia, biologia i inne  do których szkoła ma zapewnić odpowiednie pracownie i 

sprzęt.   

Ogółem do szkół jako gmina dokładamy ponad   1 mln 50 tys. zł.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy pan Henryk Zienda  dodał : wszyscy wiemy, że ani 



oświata ani kultura nie są jednostkami dochodowymi i zawsze trzeba liczyć się z 

ponoszeniem kosztów.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  : to prawda te dziedziny nie są dochodowe  ale 

zawsze Szanowna Rada może wybrać czy ten milion, który dokładamy do szkół – wydać na 

szkołę do której w klasie uczęszcza  trzech czy czterech uczniów  czy  lepiej wydać na drogi, 

których u nas jak wszyscy wiemy bardzo brakuje, czy na remont sali gimnastycznej, który 

jest bardzo potrzebny bądź zrobić parkingi w Pawłówce, które są zaplanowane w budżecie 

na ten rok.   

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przekazał głos dla Sekretarza Gminy Pana 

Franciszka Bagińskiego w celu odczytania sprzeciwu, który wnieśli mieszkańcy w sprawie 

przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pawłówce wraz z podpisami mieszkańców.                 

/ Sprzeciw stanowi Załącznik nr 6   do protokołu/.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  dodał:  organem decyzyjnym jest Rada Gminy a 

Wójt jest organem wykonawczym czyli bez podjęcia uchwał, a przypominam, że są to 

uchwały intencyjne nie ostateczne,  Wójt  nie miał co konsultować.  Konsultacje  zgodnie z 

przepisami  zaczynają się po uchwale intencyjnej, te uchwały nie muszą być ostateczne.  

Następnie głos zabrali mieszkańcy : 

 Mieszkanka wsi Pawłówka    wystąpiła w imieniu  rodziców, nauczycieli i społeczności 

lokalnej  :  w sprawie podjęcia tej uchwały intencyjnej uważam, że to jest kwestia taka  -  

jest to uchwała intencyjna, która później dalej przechodzi do kuratorium i to jest  działanie z 

konkretną propozycją tj. reorganizacji  czyli likwidacji  klas IV – VIII i oddziału 

przedszkolnego i przeniesienie dzieci do szkoły w Przerośli.   Projekt  ten, który został 

przedstawiony dla pani Kurator  będzie zatwierdzony i poczekamy na to czy to będzie  

opinia pozytywna czy negatywna, tak?  

Jeśli chodzi o jakieś mediacje społeczne to czujemy się zdecydowanie pominięci.  

Uważamy również, że pozostawienie dla klas I – III budynku to koszt utrzymania, 

remontowania i opalania budynku jak spoczywał do tej pory na gminie to później gdy będą 

kl. I – III to  nie będzie to robione?      

Po drugie : pozostawienie  nauczycieli  i nas  to moim zdaniem - jeżeli szkoła była do tej 

pory  utrzymywana  i  tłumaczenie, że muszą być zakupione jakieś pomoce do klas 

chemicznej czy biologicznej  to jest bezsensowne  bo  chodzi o  kwestię tylko dwóch klas.  

Następna sprawa :  jeżeli chodzi o kwestie finansowe, zastanawia mnie to, że radni nie mają 

świadomości, że istnieją jakieś stowarzyszenia   albo jeśli chodzi o gminę Suwałki, gminę 

Szypliszki  to mają  pod sobą małe szkoły i są w stanie dalej funkcjonować.  

 Mieszkaniec wsi Pawłówka   dodał, że bardzo poruszyło rodziców to , że nie było żadnych 

konsultacji społecznych, żadnej komunikacji  w tej sprawie. Tutaj mówimy o bardzo ważnej 

sprawie, o likwidacji tzn. przekształcaniu szkoły ale w konsekwencji będzie to likwidacja. 

Wszyscy są  przerażeni,  jeszcze nic się nie stało ale jak to wygląda?   Pan Wójt przedstawia 

koszty Szkoły Podstawowej w Pawłówce to ja się pytam jakie są zyski szkoły w Przerośli?   

Każda szkoła ma koszty, koszty Pawłówki zostały przedstawione a gdzie są koszty szkoły w 

Przerośli? Mamy przelicznik na jednego ucznia w Pawłówce to proszę wykazać też tą 

kalkulacje  Szkoły w Przerośli  i   porównajmy jedno do drugiego.  

Dodał:  mój ojciec też był kiedyś radnym,  on tę szkołę też budował i  łza w oku mu się 

zakręciła  na tą sytuację.  

Głos z sali:  Pan Wójt  obiecywał nam, że szkoły nie zamknie  ale niestety jest inaczej.  

Mieszkanka wsi Pawłówka   poinformowała, że otrzymała przed chwilą  informację, że  

koszt utrzymania dziecka przez gminę w Suwałkach wynosi 1200 zł.  Dodała: jeżeli oni są w 

stanie utrzymać szkołę, a z tego  co wiem to są oświatowe dotacje, które są dzielone na 



wszystkie dzieci  równomiernie i bierzemy wszystkie dzieci z całej gminy i nie ma tak, że ta 

szkoła dostanie więcej a ta mnie tak?,  czyli po równo,  to jeżeli oni są w stanie utrzymać a 

my mamy 5tys. zł. i nie jesteśmy w stanie utrzymać ?    

Sołtys wsi Stara Pawłówka Marzanna Protasiewicz  zadała pytanie :  jeżeli szkoła będzie 

trzyklasowa a ośmioklasowa to czy pójdzie na to mniej opału ?,  to cały budynek i tak trzeba 

będzie opalać. 

Głos zabrał Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz, który w pierwszej kolejności  

zacytował § 4 projektu uchwały  : „ zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Przerośl do 

dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia  przekształcenia, w szczególności 

przed upływem terminu 28 lutego 2017r.  do doręczenia niniejszej uchwały  rodzicom 

uczniów i wychowanków, Dyrektorowi Szkoły, Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty, Związkom 

Zawodowym oraz do wystąpienia do Podlaskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie 

przekształcenia szkoły.   Dodał:  jest tutaj mowa o konsultacjach, to wszystko to są 

konsultacje.  Natomiast jeżeli chodzi o koszty w Szkole Podstawowej w Przerośli  to 

wynoszą one  2 656 952,55 zł. – to jest koszt działalności Szkoły Podstawowej w Przerośli.  

Zwrócił się do mieszkanki Pawłówki, która mówiła, że koszt utrzymania dziecka w 

Suwałkach wynosi 1200zł.  zapytał w której to szkole bo to jest chyba coś nie tak skoro koszt  

kształcenia  jednego dziecka w Przerośli wynosi 10 179,89 zł.  

Mieszkanka wsi Pawłówka   poprawiła się, że to będzie 12 000zł.   Dodała: jeżeli tutaj są  

kwestie takie, że trzeba  cały czas szybko  reorganizować, podejmować decyzje   i chcemy 

zebrać  jakieś argumenty to można się pomylić.  Uważam, że uchwała intencyjna , jest ona 

już konkretna tak?, taka, że ma być likwidacja  tych oddziałów  konkretnych – IV – VIII  

klasowych , także dla mnie nie ma tu żadnych mediacji, w ogóle jakiegoś dialogu.  

Natomiast jeśli chodzi o koszt utrzymania nauczycieli i jeżeli jest tak wysoki to czemu nie 

skorzystać z tych stowarzyszeń ?  Dlaczego nikt nie wyszedł z taką inicjatywą  skoro w 

gminach są  takie szkoły, które  normalnie funkcjonują , rodzice nic nie tracą, uczniowie na 

tym nie tracą  i dalej to jakby funkcjonuje.  Fundacja jest na wysokim poziomie , dlaczego z 

tego nie skorzystać”, skoro koszty o połowę spadają . Nie rozumiem dlaczego nikt tego nie 

zaproponował  chociaż jestem zwolennikiem tego, żeby  pozostało w tej samej formie.   Ale 

jeżeli nie będziemy w stanie tego przeforsować to przynajmniej szukać  jakiś innych form, 

alternatyw  a nie likwidować.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  kontynuując swoją wypowiedź :   przypomnę, że 

koszt  jednego ucznia w Przerośli  wynosi 10 179,89 zł.  Natomiast  jeden uczeń w 

Pawłówce kosztuje  15 572,46 zł.  Tutaj Wójt wyjaśnił dlaczego taka kwota:  subwencja na 

jednego ucznia z ministerstwa  wynosi 5 279,78 zł.  i ministerstwa nie obchodzi czy w tej 

klasie jest 30-ro uczniów czy 3 – je. Jeżeli jest  troje  w klasie II szkoły podstawowej i 

pomnożymy to przez subwencję z ministerstwa tj. 5 279,78 zł.  to  16 – 17 tys. zł. dostajemy 

na tą klasę na rok.  Natomiast nauczyciel dyplomowany zarabia ponad  5 tys. zł brutto  plus 

pochodne  to można łatwo policzyć, że żeby do szkoły nie trzeba było dokładać  to w każdej 

klasie powinno być ok.  24 uczniów.     A urodzeń jest coraz mniej i  jeśli chodzi o urodzenia 

to w 2016 r.  w obwodzie w Pawłówce  urodziło się  niedużo dzieci bo  8 –ro,  w roku 2015 – 

6-ro, w 2014 – 6-ro, w 2013 – 3 – je, w 2012 – 4 –ro.   Natomiast tutaj największy problem 

to jest dojście do szkoły tych dwóch klas, było 6-cio klasowa a teraz musi być 8-mio 

klasowa. Wszędzie mówi się o tych zmianach w oświacie, jedni chcą natychmiast to 

wprowadzać a drudzy mówią, żeby poczekać rok i zrobić to powoli, spokojnie i wtedy 

wszyscy mieliby więcej czasu również.     Ale niestety jest jak jest.  

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  zwracając się do rodziców ;  padła tutaj propozycja ze 

strony koleżanki o stowarzyszeniach, propozycja o inne rozwiązania, wnioski.  Oczekuję, że 



też zgłosicie  jakieś swoje pomysły na uzdrowienie sytuacji i na możliwość żeby ta szkoła w 

Pawłówce w miarę możliwości dalej funkcjonowała.  Widzimy Waszą determinację  ale też 

oczekujemy na rozsądne propozycje, które będą do przemyślenia  dlatego ja  podkreślam, że 

powinniśmy wszystkie uchwały oświatowe dzisiaj wyłączyć bo być może wariant, który nam 

przedstawi społeczeństwo będzie wymagał zmiany obwodów.  

Była propozycja Wójta, te konsultacje, jak Wójt powiedział, nie mogły odbyć się ponieważ  

to jest kolejny etap, który dzisiaj traktujemy jak konsultacje  i ja jeszcze raz upieram się, 

żeby wszystkie uchwały oświatowe odłożyć na kilka dni, być może uda się nam wypracować 

jakieś stanowisko, które będzie z korzyścią nie tylko dla gminy ale i spełnić oczekiwania 

mieszkańców.  Nie mogę inaczej zagłosować, jednak jestem zobowiązany,  jako radny  to ja 

powinienem szukać rozwiązań, które będą pozwalały na to, żeby Szkoła Podstawowa w 

Pawłówce istniała jako Szkoła  8 –mio klasowa  chociażby nawet przez ten rok.  Dodał: Pan 

Wójt jest bardzo elokwentnym człowiekiem i będzie potrafił w sposób racjonalny, przejrzysty 

wyjaśnić  dlaczego takie stanowisko wójta, ale to Rada opiniuje i dopiero jeżeli Rada Gminy 

taka uchwałę podejmie to tak będzie.  Jeszcze raz poprosił o wyłączenie wszystkich uchwał 

oświatowych z dzisiejszych obrad Sesji  dodał : nad tym trzeba się pochylić i zastanowić się  

i tu głos mieszkańców jest bardzo ważny,  nie można lekceważyć.  Na dzisiaj powinniśmy 

wsłuchać się w głosy mieszkańców licząc, że padną tu propozycje ze strony zebranych 

przedstawicieli mieszkańców  i tylko ze względu na ten czas, ten szybki termin nie było  jakiś 

konsultacji .  Na komisjach dyskutowaliśmy, była  akceptacja wariantu Wójta ale nie jest 

ona na dzisiaj ani  wiążąca ani jednoznaczna. Liczę na argumenty, które przemówią za tym, 

żeby tą Szkołę w Pawłówce uratować.         

Wójt Gminy Pan  Sławomir Renkiewicz  zwracając się do wypowiedzi radnego, który 

powiedział, że Wójt proponuje  a rada opiniuje   sprostował, że rada decyduje i stanie się 

tak,  jak Szanowna Rada zadecyduje, przypomniał, że Wójt jest organem wykonawczym. 

Mieszkanka wsi  Kruszki   odniosła się do kosztów utrzymania dzieci w szkole w Pawłówce  

i dzieci w szkole w Przerośli.  Zapytała: czy na koszt utrzymania dzieci w Pawłówce  ma 

bezpośredni wpływ  koszt utrzymania  nauczycieli? Czy to, że te dzieci się z Pawłówki  

zabierze i przeniesie do Przerośli to koszty  spadną?, a co z tymi nauczycielami?  Co 

powoduje tak strasznie wysokie  koszta, bo tam jest różnica  5 tys. zł., czy te cięcia w kadrze 

spowodują obniżenie kosztów? Tak samo jeśli zabierze się z Pawłówki nauczycieli to gdzieś 

etat trzeba dać albo odprawy tak?  - czy gminę  stać na to?  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  : na koszt kształcenia  jednego ucznia wpływa 

przede wszystkim wynagrodzenie nauczycieli.  

Mieszkanka wsi Kruszki   zadała  jeszcze jedno pytanie:  jak liczne są klasy w Przerośli?, 

czy zabranie dzieci z Pawłówki i  przeniesienie do Przerośli nie będzie koniecznością  

rozbicia tej jednej klasy na dwie grupy?  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   przypomniał, że  jeszcze niedawno były  po trzy 

klasy jednego rocznika  a obecnie  została tylko klasa II Szkoły Podstawowej  gdzie są dwa 

oddziały po 16 i 17 uczniów.  Dodał:  prawo mówi, że w klasach I-III liczba uczniów  może 

wynosić  25 uczniów a w klasach starszych – 30 uczniów.  Jeżeli liczba uczniów się zwiększa 

ponad te normy można zatrudnić tzw. asystenta nauczyciela z tym, że  zatrudnienie asystenta 

nie przebiega zgodnie z kartą nauczyciela tylko można go zatrudnić na umowę o pracę.   

Następnie Wójt  przedstawił liczbę dzieci w oddziałach w Szkole Podstawowej  w Przerośli.  

/ Zestawienie ilości dzieci stanowi  Załącznik nr  7   do protokołu/. 

Kontynuując:  łącząc dzieci z Pawłówki z dziećmi z Przerośli nie będziemy musieli łączyć 

klas i nie byłoby rozbijania klas.  

Nastąpiła burzliwa dyskusja po której Wójt dodał :  mówiąc o nauczycielach to trzeba  



zapłacić  odprawę za pół roku.  Za zwolnionych nauczycieli,  jak do tej pory, jest 

zapewnienie Pani Kurator i ministerstwa, że ministerstwo zwraca nam pieniądze.  

Natomiast jeśli chodzi o to, czy nauczyciele będą pracować w Pawłówce tak jak pracują to 

odpowiem, że na pewno nie, z dwóch powodów:   po pierwsze to byłoby ich wtedy za dużo,  

po drugie  nie wszyscy nauczyciele w Pawłówce mają  wykształcenie  np. nie ma 

nauczyciela Fizyki, Biologii i innych specjalności a nauczyciele  takich specjalności będą i 

tak wcześniej czy później potrzebni.      

Mieszkanka wsi Kruszki   przerwała wypowiedź pytaniem :  a co z zapewnieniem Pani 

Minister Oświaty, że na każdą placówkę, która będzie przystosowywać się do nowego 

systemu  idą za tą placówką pieniądze?  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   zapewnienia ministrów nie zawsze się pokrywają, 

obiecują  wiele rzeczy a potem okazuje się inaczej więc proszę nie mówić o zapewnieniach 

ministrów.  

Mieszkanka  wsi Kruszki   odniosła się jeszcze do kwestii podręczników do szkół i o 

dofinansowaniu do podręczników przez gminę.  

Wójt wyjaśnił:  do podręczników  nie ma nic ani Wójt ani Rada Gminy , za opracowywanie 

podręczników odpowiedzialne jest ministerstwo, natomiast rola Wójta w sprawie kupowania 

nowych podręczników polegała na tym, że  gmina pieniądze otrzymywała, Wójt przekazywał 

te pieniądze  do szkoły i szkoła kupowała takie podręczniki jakie nakazało im ministerstwo. 

Mieszkanka wsi Kruszki  :  odnośnie ministerstwa , ministerstwo obiecuje i nie dotrzymuje 

słowa , Pan Wójt mówi nie słuchajmy ministerstwa a drugiej strony Pan mówi , że 

ministerstwo dało, kazało itp.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   odniósł się do tego:  nie mówiłem, żeby nie 

słuchać ministerstwa, trzeba słuchać bo oni tworzą między innymi prawo, jak również 

ostatnio słyszałem, że  Pani minister obiecała, że te nowe podręczniki do nowej szkoły będą 

za darmo.  

Nastąpiła burzliwa dyskusja  o dotrzymywaniu słowa po której mieszkanka wsi Kruszki 

zaproponowała Wójtowi: cyt.” Dostał Pan Wójt kredyt zaufania od społeczeństwa, więc 

teraz stanie Pan Wójt murem za nami, za rodzicami i pokaże, że te głosy są coś warte”.    

Mieszkanka wsi Pawłówka   nawiązała do  wiatraków :  to właśnie w Pawłówce  i w 

Morgach są wiatraki to dlaczego nasze dzieci nie mogą z tego skorzystać? 

Głosy z sali :  a może zamknijmy szkołę w Przerośli i niech Wójt da połowę dzieci do 

Filipowa i połowę do Pawłówki?   

Mieszkaniec wsi Morgi :  możemy też zwiększyć liczbę dzieci w Pawłówce przenosząc z 

Przerośli, autobus  jeździ to dowiezie – można zrobić i tak.  

Nastąpiła ponownie burzliwa dyskusja po której głos zabrał Wójt dodając:  zawsze wtedy 

kiedy zamyka się szkołę czy się przekształca to są protesty ja to doskonale wiem jak to jest.    

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  dodał:  decydujmy, rozmawiajmy o 

sprawach realnych, każdy rodzic decyduje o swoim dziecku i gdzie chce tam puści do szkoły, 

Wójt nie może niczego komukolwiek nakazać.  Gdyby była likwidowana szkoła w Przerośli 

na pewno byłaby taka sama  sytuacja.  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda  zwracając się do przybyłych 

mieszkańców, rodziców broniących szkoły dodał:  chciałem powiedzieć, że  Rada Gminy jest 

dosyć rozsądna i mądra, bądźcie dobrej myśli  bo ten nowy program szkolny nie polega na 

likwidacji, polega na czymś innym, także bardzo proszę być dobrej myśli, my też będziemy o 

was pamiętać a spotkania z mieszkańcami musicie organizować.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  dodał: będziemy starali się  

rozważyć to, uwzględnić głosy mieszkańców,  zastanowimy się  co z tym zrobić i jaką decyzje 



podjąć. 

Głosy  z  sali:   

-na edukacji nie wolno oszczędzać , zamknąć szkołę to jest łatwo a potem wrócić z 

powrotem do tego to będzie ciężko.    

-lepiej przeczekać troszeczkę, może coś się zmieni.  

Nastąpiła burzliwa dyskusja  po której Radna Pani Anna Puza zapytała czy na sesję 

zaproszeni byli Dyrektorzy Szkół , bo powinni być i też wypowiedzieć się na ten  temat.   

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  odpowiedział: nie byli,  słuszna uwaga, ale już 

czytałem paragraf z uchwały,  i  dopiero kiedy Szanowna Rada zdecyduje  tak albo inaczej 

to wtedy ma być dyskusja z rodzicami, dyrektorem, związkami zawodowymi, nauczycielami i 

ze wszystkimi podmiotami.  

Radna Pani Anna Puza  dodała: to jeżeli są jakieś inne sprawy o szkole to zawsze 

Dyrektorzy szkół byli a dzisiaj jak jest podjęcie tak ważnej decyzji to akurat nie 

zainteresowało to?  

Ponownie burzliwa dyskusja  na ten temat. 

Mieszkanka Pawłówki     zapytała o koszty utrzymania szkoły i kl. I-III jeśli zostaną,  to 

jakie to będą? 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  odpowiedział:  nie jesteśmy w stanie teraz 

oszacować dokładnie z tego względu, że nie ma planów nauczania, podstawy programowej i 

do końca nie wiemy ile będzie godzin w danej klasie.  Nie ma konkretów także nie możemy 

tego wyliczyć.   

Burzliwa dyskusja po której mieszkaniec Morgów  zapytał: dlaczego gmina chce zamknąć 

szkołę skoro jej nie budowała?,  wspomniał o wiatrakach – Gamesa  płaci  podatki w 

miejscowości Morgi jest ich 5 szt.  i ok. 10 dzieci uczących się w Pawłówce , dodał : 

podejrzewam, że my mieszkańcy wsi Morgi utrzymujemy swoje dzieci z tych wiatraków a nie 

gmina i gmina teraz chce zamknąć nam szkołę.  Równie dobrze mogę przenieść się do 

Suwałk i automatycznie miejscowość Morgi  przejdzie do gminy Suwałki , pójdą za tym duże 

pieniądze i nas tam chętnie przyjmą.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz:  wierzę, że tak może być, że przyjmą. Rodzic  pośle 

dziecko tam, gdzie będzie chciał.  

Ponownie nastąpiła burzliwa dyskusja po której mieszkaniec Pawłówki  zaapelował o 

rozsądek i zrozumienie mieszkańców i o dobre decyzje dodał: bo my już sami z siebie decyzji 

żadnej nie podejmiemy  i proszę zrobić tak, żeby nie skrzywdzić  naszych dzieci.   

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  jeszcze raz podkreślił, że Rada jest organem 

uchwałodawczym a Wójt jest organem wykonawczym, dodał:  jeżeli uchwały intencyjne nie 

są  podjęte to proszę mi powiedzieć co ja mam konsultować?  

Mieszkaniec wsi Morgi – Pan Jabłoński : reforma polega na tym, żeby dzieci przesunąć ze 

szkoły do szkoły, minister nic nie mówi, żeby małe szkoły zamykać.  

Burzliwa dyskusja po której Radny Pan Marcin Brzozowski  wystąpił z propozycją 

zorganizowania spotkania na które zaprosić  dyrektorów szkół, zainteresowane osoby,  

przedstawicieli wsi porozmawiać i dojść do jakiegoś porozumienia.  Jak również Pani 

skarbnik przygotowałaby i przedstawiła symulację kosztów  jakie by były gdyby było np. 

więcej osób Pawłówce a mniej w Przerośli.  Przedstawił wniosek o zwołanie  Komisji 

Budżetu, Oświaty, Kultury, Turystyki i Pomocy Społecznej  w tej sprawie i konkretnie 

wspólnie coś ustalić.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   dodał:   obojętnie jak byśmy te  dzieci 

przemieszczali ze szkoły do szkoły to te koszty będą takie same. Natomiast w przypadku 

dojścia  tych klas będą nawet wyższe.  



Mieszkanka wsi  Kruszki   wtrąciła:  gimnazjum wygaśnie więc automatycznie te pieniądze, 

które były wydawane na klasy gimnazjalne pójdą na klasę VII i VIII tak? 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   odpowiedział:  w tej chwili jest 9 lat kształcenia – 

6 klas szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjum.  Jeżeli gimnazjum wygaśnie  to za jeden 

rocznik nie dostaniemy pieniędzy  natomiast za dwie klasy dodatkowe w szkole w Pawłówce 

dopłacimy.  

Na zakończenie mieszkanka  wsi Kruszki  wystąpiła z prośbą do Pana Wójta :  nie 

zamykajmy tego teraz, dajmy szansę tej szkole i może  uda się utrzymać tą szkołę przez rok 

czy dwa , sprawdźmy czy ona będzie w stanie funkcjonować. 

Wójt odpowiedział, że rozumie to wszystko ale jeżeli to zrobimy to gmina będzie musiała 

brać kredyty i coraz bardziej się zadłużać.  

Radny Pan Sylwester Milewski  odniósł się do zorganizowania spotkania przez Komisję 

Oświaty informując:  takie spotkanie możemy zorganizować, zaprosić mieszkańców, 

rodziców z obwodu Pawłówki, sołtysów  niech oni się wypowiedzą na ten temat.  

Radna Pani Anna Puza  poprosiła jeszcze panią skarbnik o przygotowanie też na to 

spotkanie symulacji – do jakiej klasy ile dokładamy  miesięcznie , rocznie. Ile w ogóle 

dokładamy do szkoły w Pawłówce.  

Więcej, pytań, uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  podziękował wszystkim zebranym 

mieszkańcom za przybycie  i głosił pięciominutową przerwę. 

  

   

Adn.  pkt  5 

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

działalności za okres od 26 stycznia 2017r.  

/sprawozdanie stanowi  załącznik nr  8  do oryginału protokołu /  . 

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

 

Adn. pkt  6 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia , mianowicie: 

-sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.    

 /Sprawozdanie  stanowi Załącznik nr  9   do protokołu/ 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz wyjaśnił, że na komisjach już o tym rozmawialiśmy 

i tłumaczyłem dla rady,  dodał :   każdy nauczyciel czy to stażysta, kontraktowy, mianowany 

czy dyplomowany  ma określoną średnią, którą musi w ciągu roku zarobić.  Nauczyciel, 

który ma godziny nadliczbowe taką średnią wypracuje i dla niego nie trzeba dopłacać. 

Natomiast nauczyciel, który nie ma godzin nadliczbowych albo ich ma niewiele  średniej tej 

nie wypracuje i takiemu nauczycielowi trzeba dopłacić.    Pierwszy rok dopłacaliśmy  

kilkanaście tysięcy w następnym roku więcej i z roku na rok będziemy dopłacać jeszcze 

więcej z tego powodu, że dzieci jest coraz mniej, nauczyciele nie mają godzin  

ponadwymiarowych, w Pawłówce wcale nie ma takich godzin  i z tego względu w tym roku 

musimy dopłacić  dla nauczycieli  ok. 56 tys. zł.  Jeśli dzieląc to na szkoły to mnie więcej tak 

samo dopłacamy bo w Przerośli  30 tys. zł. a w Pawłówce 25 tys. zł.   Podkreślam, że nikt 

nam tego nie zwróci a  na drugi rok dopłacimy jeszcze więcej to proszę się zastanowić skąd 

my na to weźmiemy.   



Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  zapytał czy jest jakaś forma, sposób 

żeby tego uniknąć? 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   wyjaśnił, że nie ma  sposobu ponieważ jest to 

przepis ministerialny, ministerstwo określa jak ma być.  Dodał:  wielokrotnie powtarzamy z 

Wójtami na Związku Gmin Wiejskich , że my będziemy utrzymywać szkoły, opalać, 

remontować  ale niech oni wezmą tych nauczycieli i  dla nich płacą a nie gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  dodał:  i tu właśnie trzeba się 

głęboko zastanowić bo musimy  dopłacać do   szkół  w granicach 56 tys. zł. a w następnych 

latach więcej i jeśli gmina  straci płynność finansowania to będzie bardzo trudna sytuacja.   

Więcej uwag i pytań nie było.  

 

Adn. pkt  7i 8 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia , mianowicie:   interpelacje i zapytania radnych . 

Interpelacji i zapytań radnych nie było. 

 

Adn. pkt 9 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia,  mianowicie  podjęcia uchwał w sprawie : 

 

- zamiaru likwidacji punktów przedszkolnych na terenie gminy Przerośl 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo przed obradami sesji natomiast dyskutowaliście na posiedzeniu komisji stałych 

Rady Gminy.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  dodał: nie ma sensu żeby było  przedszkole 

oddzielnie i Szkoła Podstawowa , niech to będzie  jedno - Szkoła Podstawowa w której 

będzie przedszkole czyli oddział przedszkolny  stąd projekt tej uchwały.  

Uwag i zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji punktów przedszkolnych na terenie 

gminy Przerośl  głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.  Głosów  

przeciwnych – 0,  głosów  wstrzymujących się – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
 
 

                                              UCHWAŁA  NR  XIX/ 137 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  7 lutego  2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 10  do protokołu  
 

- zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Przerośli  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo przed obradami Sesji  natomiast dyskutowaliście na posiedzeniu komisji stałych 

Rady Gminy,  dodał: od wielu lat liceum już nie istnieje, tylko na papierze,  nie ma dzieci, 

nie ma naboru a jednak pewne koszty musimy ponosić i dlatego musimy to zmienić.  

Wójt  Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   uzupełnił :  mamy tak mało  liczebne klasy i po 

jednym oddziale, że  tego naboru do liceum  to już raczej nigdy nie będzie i trzeba to 



zmienić chociażby ze względów demograficznych a zwłaszcza, że przy tej zmianie systemu 

oświaty będzie ono 4-ro letnie.  Po tej zmianie w Przerośli będzie Szkoła Podstawowa a nie 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przerośli.  

Uwag i zapytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w 

Przerośli  głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych- 0,  

głosów wstrzymujących się  - 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

 

                                          UCHWAŁA  NR  XIX/ 138  /2017 

                                          RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                             z dnia  7 lutego  2017r. 

                                     Stanowi  załącznik  Nr 11   do protokołu 

 

 

 

- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  oraz gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego  na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.  oraz na okres 

od dnia 1 września 2019r. prowadzonych przez Gminę Przerośl, a także określenia 

obwodów tych szkół.   
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo przed obradami Sesji natomiast dyskutowaliście na posiedzeniu  komisji stałych 

Rady Gminy, dodał:  to jest odgórna ustawa, która likwiduje gimnazja, obwody zostają  

takie jakie były  tylko chodzi o zmianę szkół na ośmioklasowe.  

Sekretarz Gminy pan Franciszek Bagiński wyjaśnił: na dzień dzisiejszy  nie mamy 

przekształconych szkół, nie mamy zlikwidowanych szkół dlatego jest ta uchwała, że te dwie 

szkoły przekształcamy na ośmioletnie w Przerośli i w Pawłówce i przy tym będą oddziały 

przedszkolne.  Projekt tej uchwały należałoby podjąć  ponieważ wysyłamy to potem do 

Kuratora, który ma na odpowiedź 21 dni, Związek Zawodowy ma 30 dni  a do końca marca 

musimy  podjąć ją już ostatecznie.  

Uwag i zapytań więcej nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  odczytał uchwałę. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych oraz 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 

sierpnia 2019r. oraz na okres od dnia 1 września 2019r.  prowadzonych przez Gminę 

Przerośl, a także określenia obwodów tych szkół 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 sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz projekt uchwały  otrzymaliście 

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

dyskutowaliśmy.  Czy są pytania?  

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  wyjaśnił, że chodzi o działkę na ul. Żabiej i 

sprzedaż nastąpiłaby w formie przetargu ustnego nieograniczonego. 

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 sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej   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 sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz projekt uchwały  otrzymaliście 

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

dyskutowaliśmy,   chodzi tu o posesję obok domu spokojnej starości  Pana Tulwina, jest tam 

droga wewnętrzna , którą chce zlikwidować ponieważ przebiega przez jego posesję.     Czy 

są pytania?  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  dodał:  przebiega to przez środek jego posesji, 

chce on tam ładnie zagospodarować i obecnie  nie może nic zrobić ponieważ na cudzym 

gruncie nic robić nie może a chciałby już doprowadzić tam wszystko do porządku.  

Sekretarz  Gminy Pan Franciszek Bagiński udostępnił wszystkim mapę tego terenu i 

pokazał jak to wygląda na mapce.  

Radny Pan Marcin Brzozowski dodał:  trzeba podjąć tą uchwałę i nie utrudniać ludziom.   

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 sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej   głosowało 13 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów 

przeciwnych- 0,  głosów wstrzymujących się  - 1  /H./Zienda/ 

Uchwała została podjęta.   

 

                                     UCHWAŁA  NR  XIX/ 141  /2017 

                                          RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                             z dnia  7 lutego  2017r. 

                                     Stanowi  załącznik  Nr 14  do protokołu 

 

 



 

Adn. pkt  10 
W wolnych  wnioskach  głos  zajęli: 

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  - informacyjnie :  

-sprawa podania Pana Pietkiewicza o kupno działki – to nie jest taka prosta  sprawa  

sprzedać , a jeżeli sprzedać to najpierw trzeba ją wydzielić . Pan Pietkiewicz o tym wie, 

uzgadnialiśmy z nim to. Na najbliższej komisji podejmiemy ten temat. 

-Druga sprawa -  odnośnie kominiarzy – na terenie  powiatu suwalskiego jest dwóch 

kominiarzy, mają podpisaną umowę z miastem Suwałki i tam obligatoryjnie pracują.  

Opracowaliśmy pismo  dla sołtysów i radnych, jest tam wszystko  opisane, podany nr 

telefonu pod który można dzwonić jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z tej usługi.   

Radny Pan Sylwester Milewski  przypomniał, że trzeba jeszcze ustalić termin spotkania z 

mieszkańcami – jak wszystkim czasowo będzie pasowało?  

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  odniósł się jeszcze do Szkoły Podstawowej w 

Pawłówce : to wszystko musi być zamknięte  do 28 lutego włącznie z powiadomieniem 

rodziców o decyzji, czyli podejmujemy uchwałę intencyjną, powiadamiamy wszystkie 

organy, wypowiada się Kurator , Związki Zawodowe  i obowiązkiem do końca marca podjąć 

właściwą  już uchwałę. Wszystkie uchwały, które dziś zostały podjęte to są intencyjne, do 

niczego nie zobowiązują, otwierają drogę do konsultacji.    

Radny Pan Adam Stefan Kościuch   dodał:  uważam, że trzeba w jakiś sposób w trybie 

pilnym jeszcze raz przedstawić inne warianty, przekonać tych mieszkańców w oparciu o inne 

argumenty.  

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  poprosił o ustalenie  terminu komisji i terminu 

kolejnej sesji.  

Po burzliwej dyskusji, gdzie każdy miał inne zdanie, padła też propozycja  Sesji wyjazdowej 

do Pawłówki -  ostatecznie  termin posiedzeń nie został ustalony.    

 

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

Wiesław Radzewicz  podziękował za przybycie i ogłosił zamknięcie obrad XIX Zwyczajnej 

Sesji Rady Gminy.       

 

 

     Protokołowała:                                                                Przewodniczył: 

 Bogumiła Jankowska                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         Wiesław  Radzewicz 

 

 
 

 

  
 

 

 

   
  


