
  

                                                       PROTOKÓŁ  NR  XXI / 17        

               z obrad posiedzenia XXI  Nadzwyczajnej  Sesji  Rady Gminy w Przerośli  odbytej 

                                                  w dniu  24 marca 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.Jerzy Lewczuk -  Radca Prawny 

Jak również w obradach uczestniczyli rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły 

Podstawowej w Pawłówce.   

Obradom  przewodniczył  Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Wiesław   Radzewicz, 

Protokołowała  :  Bogumiła Jankowska  

 

OBRADY  ROZPOCZĘTO  O GODZ. 9.00 a ZAKOŃCZONO O GODZ.   9.40 

MIEJSCE  OBRAD :  Sala konferencyjna Urzędu Gminy 

OBECNYCH  RADNYCH NA  SESJI :  12  

 

Adn. pkt.1 
Otwarcia obrad posiedzenia  XXI  Nadzwyczajnej Sesji  Rady  Gminy  dokonał  

Przewodniczący Rady  Gminy  Wiesław  Radzewicz :  Otwieram XXI  Nadzwyczajną  Sesję  

Rady Gminy Przerośl  zwołaną postanowieniem  z dnia    21 marca  2017r.,  które to  

stanowi  załącznik Nr 4  do oryginału  protokołu.     

Witam przybyłych radnych,  sołtysów wsi, zaproszonych gości, Wójta Gminy  Sławomira  

Renkiewicza,   pracowników  Urzędu  Gminy  oraz rodziców obecnych na dzisiejszej Sesji.  

 

Adn. pkt.2 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz: na podstawie listy obecności 

stwierdzam,  iż w Sesji bierze udział  12 radnych. 
Obrady  Sesji są w związku z tym prawomocne.     

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz –   przystąpił do przedstawienia  

proponowanego porządku obrad posiedzenia Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.  Porządek 

obrad Sesji został radnym dostarczony w dniu postanowienia o zwołaniu sesji.  

 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się  następująco :  
  

1) otwarcie obrad  sesji, 

2) sprawdzenie kworum, 

3) sprawozdanie Wójta Gminy Przerośl z wykonania budżetu gminy za 2016r. oraz  

     przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, 

4) zapytania i interpelacje radnych,   

5) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 

6) podjęcie uchwał w sprawie: 

    a) wniesienie zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Podlaskiego    

        Kuratora Oświaty w Białymstoku w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru  

        likwidacji Punktu Przedszkolnego w Pawłówce. 



   b) zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Przerośl do usunięcia naruszenia  

         prawa.     

     c) wniesienia skargi na negatywną opinię z dnia 10 marca 2017 roku Podlaskiego  

         Kuratora Oświaty.  

    d)  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. 

    e) likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Przerośli, 

    f) likwidacji punktu przedszkolnego. 

    g) ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach  

       podstawowych  i do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Przerośl jest  

       organem prowadzącym.  

7) wolne wnioski, 

8) zamknięcie  obrad.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o przegłosowanie   

porządku obrad posiedzenia. 

Radni przystąpili do głosowania.  

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 12 radnych za przyjęciem porządku obrad 

głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów wstrzymujących się -  0  

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Adn. pkt 3 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia , mianowicie:    

-sprawozdanie Wójta Gminy Przerośl z wykonania budżetu gminy za 2016r. oraz przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.  

Przewodniczący dodał, że  każdy z radnych  otrzymał do wiadomości   projekt  wykonania 

budżetu, zapozna się z tym i będziemy rozpatrywać na następnych komisjach i sesjach.    

 

Adn. pkt 4   

Przewodniczący rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia , mianowicie:  

-  zapytania i interpelacje radnych, czy są pytania? 

Radny Pan Marcin Brzozowski przedstawił  dwie sprawy: 

- pierwsza dotyczy punktu segregacji odpadów, który jest w niezbyt dobrym stanie.       

Dodał: my jako nieliczna gmina taki punkt mamy i powinniśmy o to zadbać. Zgłaszałem  to 

już wcześniej ale nie widzę efektów w tej sprawie. Jeżeli jest to w stanie likwidacji to 

zamknąć punkt,  a jeżeli mamy z niego korzystać to trzeba  zrobić porządek.  

- druga sprawa dotyczy sprzątania, robienia porządków wiosennych wokół swoich posesji. 

Dobrze byłoby wystosować pismo do mieszkańców  w tej sprawie – o posprzątanie wokół 

swoich zabudowań, na chodnikach przed posesjami jak również posprzątanie przydrożnych 

rowów.  

Radna Pani Danuta Kardel  zwróciła się do radnego Rady Powiaty Pana Rafała 

Bukowskiego w sprawie poprawy drogi w kierunku Rakówek – Cisówek. 

Radny Rady Powiatu Pan Rafał Bukowski  odpowiedział, że wczoraj rozmawiał na temat 

tej drogi z Zarządem  Dróg Powiatowych i obiecano, że na początku kwietnia zostanie tam 



zrobiony porządek, będzie puszczony remonter.  

Więcej  zapytań nie było.  

 

Adn. pkt 5 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych  udzielił  Wójt Gminy Pan Sławomir 

Renkiewicz  :   
 -odnośnie punktu segregacji odpadów  na pewno w tym roku zostanie on naprawiony , są 

na to środki, 

-sprzątanie – pismo do wszystkich mieszkańców zostanie wysłane, natomiast jeśli chodzi o 

rowy to przeważnie jest przy drogach powiatowych ale zbieramy śmieci z rowów w kierunku 

Pawłówki i przy plaży nad jez.  Krzywólskim.  

Pan Dyrektor Zarządu Dróg obiecał, że na początku kwietnia zaczną konkretnie robić 

porządki. 

  

 Adn. pkt 6 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia,  mianowicie  podjęcie  uchwał w sprawie : 
 

- wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej na postanowienie Podlaskiego 

Kuratora Oświaty w Białymstoku w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru 

likwidacji Punktu Przedszkolnego w Pawłówce.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  dodał:     opracowany projekt 

zażalenia każdy z radnych otrzymał  - upoważniamy Pana Wójta do opracowania wspólnie z 

Radcą Prawnym takiego zażalenia i wysłanie do Ministra Edukacji Narodowej.    

Uwag i zapytań  nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.   

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do Ministra Edukacji Narodowej 

na postanowienie Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku w sprawie negatywnej 

opinii dotyczącej zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego w Pawłówce   głosowało 12 

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

wstrzymujących się – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
 
 

                                              UCHWAŁA  NR  XXI/ 143 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  24 marca   2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 5   do protokołu  

 

 

- zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy Przerośl do usunięcia naruszenia 

prawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo , dodał: zarzucano nam , że Rada naruszyła przepisy, my uważamy inaczej , stoimy 

przy swoim stanowisku i chcemy to przegłosować.  

Uwag i zapytań  nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie. 



Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zajęcia stanowiska wobec wezwania Rady Gminy 

Przerośl do usunięcia naruszenia prawa   głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
  
 

                                              UCHWAŁA  NR  XXI/ 144 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  24 marca   2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 6  do protokołu  

 

 

- wniesienia skargi na negatywną opinię z dnia 10 marca 2017 roku Podlaskiego 

Kuratora Oświaty. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo, dodał :  upoważniamy Pana Wójta do opracowania  takiej skargi. 

Uwag i zapytań  nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wniesienia skargi na negatywną opinię z dnia 10 marca 

2017 roku Podlaskiego Kuratora Oświaty  głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
  
 

                                              UCHWAŁA  NR  XXI/ 145 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  24 marca   2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 7   do protokołu  

 

- 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, dodał :  musimy to opracować, był projekt podjęty i musimy określić jakie wsie do 

jakich obwodów będą należały i gdzie dzieci będą uczęszczać do szkół.   

Uwag i zapytań  nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie 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 12 radnych obecnych na posiedzeniu 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
  



 

            

                                         UCHWAŁA  NR  XXI/ 146 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  24 marca   2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr  8  do protokołu  

 

 

- likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Przerośli. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo, dodał:  podjęty był projekt na poprzedniej sesji i dzisiaj podejmujemy uchwałę  o 

likwidacji Liceum Ogólnokształcącego.   Opinia Kuratora była też pozytywna. 

Uwag i zapytań  nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Przerośli   

głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.  Głosów  przeciwnych – 0, głosów 

wstrzymujących się – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
  
 

                                              UCHWAŁA  NR  XXI/ 147 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  24 marca   2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr  9  do protokołu  

 

 

 

-likwidacji punktu przedszkolnego. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo, dodał:  podjęliśmy projekt uchwały na poprzedniej sesji a dzisiaj podejmujemy 

uchwałę o likwidacji punktu przedszkolnego.  

Uwag i zapytań  nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie likwidacji punktu przedszkolnego  głosowało 12 

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

wstrzymujących się – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
  
 

                                              UCHWAŁA  NR  XXI/ 148 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  24 marca   2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 10    do protokołu  

 

 



 

- ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych i do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Przerośl jest 

organem prowadzącym.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo, przekazał głos dla Sekretarza w celu wyjaśnienia.  

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  wyjaśnił :   Wójt Gminy Zarządzeniem określa 

zasady rekrutacji do szkół na terenie  naszej gminy.  Dzieci ogólnie nie mamy za dużo czyli u 

nas ta rekrutacja jest tylko przyjmowana w związku z tym, że należy  to podjąć.  Nie ma 

nadmiaru dzieci, nie ma problemu rekrutacji czyli wszystkie dzieci, które do szkoły chodzą 

zostają przyjęte.   Jeżeli będzie nadmiar dzieci do szkoły z innych gmin, to po to  jest  

uchwała Rady Gminy, w której się określa zasady kogo w pierwszej kolejności się przyjmuje 

do szkoły a kogo się odrzuca z innej gminy.  

Uwag i zapytań  nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do publicznych szkół 

podstawowych, dla których Gmina Przerośl jest organem prowadzącym   głosowało 12 

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

wstrzymujących się – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
  
 

                                              UCHWAŁA  NR  XXI/ 149 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  24 marca   2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 11  do protokołu  

 

 

Adn. pkt  7 
W wolnych  wnioskach  głos  zajęli: 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda  - pytanie do Pana Wójta :  co 

zamierza zrobić w tych pomieszczeniach w których w tej chwili jest przedszkole?  Bo jeżeli 

władza z góry a mianowicie  Poseł Pan Zieliński zarzuca nam, że my jako Rada Gminy , 

Wójt, jesteśmy sprawcami likwidacji posterunku policji to ja pytam, kiedy  było to 

głosowanie za likwidacją  bo ja żadnej  ręki do tego nie podnosiłem.  Więc mam taką 

propozycję, żeby po likwidacji przedszkola wystąpić do Posła Pana Zielińskiego o 

zorganizowanie takiego posterunku.     

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław  Radzewicz  dodał:  o ile pamiętam to nikt 

nikogo nie pytał i posterunek został zlikwidowany  i myślę, że nikt nie przyczynił się do 

likwidacji posterunku.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  wyjaśnił:  odnośnie pomieszczenia w którym jest 

obecnie  punkt przedszkolny -  w zasadzie likwidacja punktu przedszkolnego zmienia tylko 

to, że będzie on występował pod inną nazwą  czyli będzie to  oddział przedszkolny 

stanowiący integralną część Szkoły Podstawowej, w oddziale tym będą przebywały dzieci z 

tego samego rocznika, które przebywają obecnie w punkcie przedszkolnym.  

Jeśli chodzi o posterunek policji -  nie likwidowaliśmy posterunku, nawet nie możemy tego 



robić  ponieważ to policja likwiduje,  nie  zajmowaliśmy żadnego stanowiska w tej sprawie 

bo u nas posterunku policji  nie było,  był tylko  punkt gdzie przyjmował dzielnicowy.  

 

Adn. pkt  8    
Po wyczerpaniu się porządku dziennego posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Wiesław Radzewicz  podziękował za przybycie i ogłosił zamknięcie obrad XXI 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.       

 

 

     Protokołowała:                                                                Przewodniczył: 

 Bogumiła Jankowska                                                 Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                         Wiesław  Radzewicz 

 

 
 

 

  
 

 

 

   
  


