
  

                                                       PROTOKÓŁ  NR  XXII / 17        

               z obrad posiedzenia XXII  Zwyczajnej  Sesji  Rady Gminy w Przerośli  odbytej 

                                                  w dniu  24 kwietnia 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.   10.15 

MIEJSCE  OBRAD :  Sala konferencyjna Urzędu Gminy 

OBECNYCH  RADNYCH NA  SESJI :  14 

 

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

Przewodniczący Rady  Gminy  Wiesław  Radzewicz :  Otwieram XXII  Zwyczajną  Sesję  

Rady Gminy Przerośl  zwołaną postanowieniem  z dnia    4 kwietnia  2017r.,  które to  

stanowi  załącznik Nr 4  do oryginału  protokołu.     

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

Renkiewicza,   pracowników  Urzędu  Gminy  obecnych na dzisiejszej Sesji.  

 

Adn. pkt.2 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz –   przystąpił do przedstawienia  

proponowanego porządku obrad posiedzenia Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.  Porządek 

obrad Sesji został wysłany Radnym przed posiedzeniem komisji.  Na komisji  zostało 

ustalone, że do porządku obrad zostaną dodane jeszcze trzy punkty w sprawie podjęcia 

uchwał (podpunkt  f, g, h) w porządku przedstawionym niżej. 

 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się  następująco :  
  

1) otwarcie obrad   XXII  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 7 lutego 2017r.,  

5) sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy za 2016 rok Gminy Przerośl z   

    organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność   

    pożytku publicznego,   

6) ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok, 

7) sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Przerośl, zgłaszanych przez nie   

    wniosków i ich realizacji oraz realizacji oraz realizacji uchwał Rady Gminy Przerośl za   

    2016r.,   

8) interpelacje i zapytania radnych,   



9) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 

10) podjęcie uchwał w sprawie: 

    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok, 

    b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok,     

    c) zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r.,  

    d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023, 

    e) wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 24 marca 2017r. Wojewody   

        Podlaskiego,  

    f) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów  

       geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa  

       Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego część obrębu geodezyjnego Morgi, 

    g) szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć  

        nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze  w szkołach oraz  

        tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42  

        ust.3 Karty Nauczyciela, 

   h) likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Przerośli. 

11) wolne wnioski i informacje, 

8) zamknięcie  obrad XXII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.    

 

Uwag do porządku obrad  nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o przegłosowanie   

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 Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia , mianowicie:   przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż protokół z Sesji odbytej w dniu 24 marca 2017r. 

sporządzony został zgodnie z jej przebiegiem. Ponadto wyłożony był do wglądu radnym w 

pokoju nr 2 Urzędu Gminy oraz umieszczony w BIP i dlatego postawiono wniosek o 

przyjęcie go bez odczytywania.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o przegłosowanie.   

Radni przystąpili do głosowania.  

W głosowaniu jawnym spośród obecnych 14 radnych za przyjęciem protokołu z obrad 

poprzedniej Sesji Rady Gminy głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów 

wstrzymujących się -  0  

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Adn. pkt 4 

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

działalności za okres od 7 lutego 2017r.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr  5   do oryginału protokołu. 

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

 

 



Adn. pkt 5 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia:  

-sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy za 2016 rok Gminy Przerośl z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego   

Przewodniczący odczytał powyższe sprawozdanie, które to stanowi załącznik nr 6  do 

oryginału protokołu. Dodał: w 2016 roku współpraca taka była poprzez użyczanie sali 

konferencyjnej , przekazywanie materiałów promocyjnych na potrzebę organizacji itp. 

Natomiast w roku 2016 nie przekazano środków finansowych żadnym organizacjom 

pozarządowym.   

 

Adn. pkt 6 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia:   

-ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok    ,  dodał :  wszyscy radni otrzymali 

materiały w tej sprawie do zapoznania się , myślę, że to zrobili – czy zachodzi konieczność  

zaproszenia na sesję Dyrektora GOPS w celu udzielenia informacji? 

Radni jednogłośnie uzgodnili,  że nie ma takiej potrzeby.  

/ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok  stanowi Załącznik nr 7   do oryginału 

protokołu /.   

 

Adn. pkt 7 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia:    

-sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Przerośl, zgłaszanych przez nie  

wniosków i ich realizacji oraz realizacji uchwał Rady Gminy Przerośl za 2016r.     

Dodał: wnioski, które były zgłaszane były realizowane na bieżąco, wyjaśniane, omawiane.  

Głos zabrał Radny Pan Adam Stefan Kościuch wyjaśniając, że raz do roku przewodniczący 

komisji stałych  wspólnie składają sprawozdania żeby wywiązać się ze swoich działań 

statutowych.   Następnie w skrócie przedstawił:  komisje  pracowały zgodnie z 

zatwierdzonym planem pracy, opiniowały projekty uchwał, zajmowały się sprawami 

bieżącymi ważnymi z punktu widzenia interesu gminy, również próbowały załatwić sprawy 

indywidualne mieszkańców.  Nie wszystko udało się zrobić i załatwić tak jak wielu z nas 

oczekiwało, myślę, że do niektórych tematów należałoby jeszcze wrócić w tym roku. Komisje 

wspólnie obradowały na 18 posiedzeniach , w tym komisja rewizyjna obradowała 

oddzielnie.   / Szczegółowe sprawozdanie z działalności Stałych Komisji Rady Gminy  i 

realizacji  uchwał  stanowi  Załącznik  nr 8  do oryginału protokołu /.     

 

Adn. pkt 8   

Przewodniczący rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia , mianowicie:  

-  interpelacje i zapytania radnych 

Radny Pan Marcin Brzozowski zaproponował, żeby nasza gmina poszła w kierunku 

turystyki   a mianowicie  zwrócić szczególną uwagę na odnowienie, uzdatnienie plaży nad 

jez. Kościelnym i przygotować ją na okres letni,  dodał :  mamy ładny teren, dwie bardzo 

ładne plaże - jakieś tam środki i przy wkładzie własnym moglibyśmy przygotować to, chodzi 

tu o plażę nad jez. Kościelnym , jest bardzo ładna infrastruktura tylko trzeba byłoby ją 



troszeczkę dopracować odnośnie tablic informacyjnych,  wyrównania terenu, odmulenia 

jeziora itp.,  żeby ją uzdatnić tak, aby ludzie mogli z niej korzystać.  Należałoby też postawić 

tabliczkę informacyjną  obok szkoły na ul. Dwornej  wskazującą  kierunek i informację, że 

tam znajduje się plaża  ponieważ  przyjeżdżający turyści nie wiedzą o tym a na pewno 

chętnie zajeżdżaliby tam.    

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  poprosił o przybliżenie tematu parkingu w Pawłówce – 

gdzie to będzie, proszę o szczegóły.  Druga sprawa -  informacja ilu mieszkańców złożyło 

wnioski o fotowoltaikę i solary?  

  

Więcej interpelacji i zapytań nie było.  

 

Adn. pkt 9 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych  udzielił  Wójt Gminy Pan Sławomir 

Renkiewicz  :   
 -odnośnie jeziora  Kościelnego – mamy na uwadze wszystkie uwagi i propozycje, część prac 

została już wykonana - wybrany muł , trzcina , nawieziono żwiru i myślę, że jak najbardziej 

jest uzasadniona  tablica informacyjna , że jest tam plaża.  

- odnośnie parkingu w Pawłówce -  ma to być zrobiony taki ciąg -  parking przy kościele, 

chodnik od skrzyżowania do szkoły i przy szkole zatoka autobusowa.  Nie można zrobić 

parkingu   przy samej szkole ponieważ  przepisy określają odpowiednią odległość między 

oknami szkoły a parkingiem.  

-odnośnie fotowoltaiki -  zostały złożone 52 wnioski w tym 13 na ogniwa fotowoltaiczne a 

pozostałe na kolektory słoneczne do grzania wody.  

Głos zabrała radna Pani Alicja Świerzbin zwracając się z pytaniem  - jak wygląda sprawa 

zabierania eternitu?  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz:   co roku Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska w Białymstoku ogłaszał konkurs z którego skorzystaliśmy w roku poprzednim, 

wówczas środków  starczyło dla ok. 20 osób.  Konkurs taki zawsze był ogłaszany do końca 

marca z tym, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska nie podlega już pod samorządy 

tylko pod rząd. Także w chwili obecnej nie odpowiem czy taki konkurs będzie ogłaszany  z 

tego funduszu.   

  

 Adn. pkt 10 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia,  mianowicie  podjęcie  uchwał w sprawie : 
 

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016rok. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -     projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo, było omawiane szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji , wszyscy radni 

otrzymali materiały , czy są pytania? 

Uwag i zapytań  nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.   

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok   

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

wstrzymujących się – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
 



 

                                              UCHWAŁA  NR  XXII/ 150 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  24 kwietnia   2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 9   do protokołu  

 

 

- absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo, dodał: było omawiane szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji , wszyscy 

radni otrzymali materiały , czy są pytania? 

Uwag i zapytań  nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok   

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

wstrzymujących się – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
  
 

                                              UCHWAŁA  NR  XXII/ 151 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  24 kwietnia   2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 10  do protokołu  

 

 

- zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo, dodał :  omawiane było na wspólnym posiedzeniu komisji. Poprosił Panią 

Skarbnik o przedstawienie i wyjaśnienie tych zmian. 

Skarbnik Gminy Pani Grażyna Franko  odczytała i wyjaśniła dokonanie zmian w budżecie. 

/ objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Gminy Przerośl na 2017 r. stanowią 

załącznik nr 5 do poniższej uchwały/  

Uwag i zapytań  nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl  głosowało 14 

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

wstrzymujących się – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
  
 

                                         

                                        UCHWAŁA  NR  XXII/ 152 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  24 kwietnia   2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 11   do protokołu  

 



- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017 – 2023  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo, dodał :  było omawiane szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji i wiadomo, 

gdy następują zmiany w budżecie to również muszą być wprowadzone zmiany do 

wieloletniej prognozy finansowej, czy są pytania? 

Uwag i zapytań  nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przerośl na lata 2017 - 2023   głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.  

Głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie  
  
 

            

                                         UCHWAŁA  NR  XXII/ 153 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  24 kwietnia   2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 12   do protokołu  

 

 

- wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 24 marca 2017r. Wojewody 

Podlaskiego 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo, dodał:  uchwałę naszą uchylił Wojewoda a my się z tym nie zgadzamy stąd 

wniesienie skargi,  czy są pytania?   

Radny Pan Adam Stefan Kościuch  zabrał głos:  sprawa Pawłówki w dalszym ciągu budzi 

wiele emocji i krążą nieprawdziwe informacje, które godzą w Radę , w Wójta i dlatego 

uważam, że należy przy każdej okazji tłumaczyć wszystkim , że nie było intencją Wójta 

zamknięcie szkoły w Pawłówce . Ta szkoła w takim lub innym kształcie będzie szkołą 8-mio 

klasową, chodziło tu tylko o racjonalizowanie wydatków gminy,  co jest powodem że Rada 

Gminy chce przekazać do prowadzenia tą szkołę pod Stowarzyszenie.   Rozpowszechnianie 

nieprawdziwych informacji a z drugiej strony być może mała aktywność ze strony radnych, 

ze strony gminy, Wójta – należałoby dotrzeć do tych mieszkańców  ponieważ jeszcze nie 

wiemy jakie będzie rozstrzygnięcie. Informować, wyjaśniać żeby rodzice byli świadomi, 

jeżeli sposób finansowania małych szkół pozostanie na poziomie poprzednim to niestety 

Rada Gminy   w dalszym ciągu będzie musiała podjąć w najbliższym czasie próbę 

przekazania Szkoły Podstawowej dla Stowarzyszenia, chyba, że zmieni się finansowanie i te 

środki pójdą faktycznie na małe szkoły.    

Następnie Pan Kościuch poprosił wszystkich o zaangażowanie i jakiekolwiek działanie w 

tym kierunku.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  dodał; myślę, że gdyby szkoła była 

pod innym nadzorem to dzieci i rodzice bardziej skorzystali by na przejściu do 

Stowarzyszenia.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  dodał: jeżeli chodzi o nowy sposób finansowania 

to prawdopodobnie rząd pracuje nad tą zmianą ale to jeszcze nic nie wiadomo.   

Uwag i zapytań więcej  nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie. 



Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 

23 marca 2017r. Wojewody Podlaskiego  głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
  
 

                                              UCHWAŁA  NR  XXII/ 154 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  24 kwietnia   2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 13   do protokołu  

 

 

 

-zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów 

geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa 

Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego część obrębu geodezyjnego Morgi 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo, dodał: na komisjach było to już omawiane, chodzi tu o mieszkańca Morgów, żeby 

umożliwić mu budowę, rozszerzenie gospodarstwa, żeby mógł rozwijać swoje gospodarstwo.  

Uwag i zapytań  nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, 

Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego część obrębu 

geodezyjnego Morgi głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.  Głosów  

przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
  
 

                                              UCHWAŁA  NR  XXII/ 155 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  24 kwietnia   2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 14   do protokołu  

 

 

 

- szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych z art. 42 ust.3 Karty 

Nauczyciela  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo, przekazał głos dla Wójta w celu wyjaśnienia.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  wyjaśnił :  do wyłącznych kompetencji  Rady 

Gminy należą zasady  udzielania i rozmiaru zniżek  tygodniowego wymiaru zajęć  

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust.3 Karty 



Nauczyciela.  Dyrektor szkoły jest przede wszystkim nauczycielem, nauczyciela obowiązuje 

18 godzin pracy dydaktycznej z uczniami na tydzień. Natomiast dyrektorom szkół tę liczbę 

godzin się ogranicza, żeby mieli czas na wykonywanie  obowiązków Dyrektora Szkoły. Do 

tej pory Dyrektor ZSO w Przerośli miał 3 godziny obowiązkowe, wice- dyrektor 8 godzin,  

Dyrektor SP w Pawłówce  8 godzin.  Ze względów oszczędnościowych chcemy zwiększyć 

liczbę godzin obowiązkowych dla dyrektorów tj. dla Dyrektora ZSO w Przerośli z  3 do 6 

godzin, dla wice-dyrektora z 8 do 12 godzin i dla Dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Pawłówce  z 8 do 12 godzin.  Na tym polega zmiana tej uchwały.    

 Uwag i zapytań  nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek 

tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w 

szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych 

w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela   głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.  

Głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
  
 

                                              UCHWAŁA  NR  XXII/ 156 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  24 kwietnia  2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 15  do protokołu  

 

 

-likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Przerośli   

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo, dodał: dyskutowaliśmy już o tym na komisjach,  od kilku lat nie ma naboru do tej 

szkoły i nie ma perspektyw, żeby coś się zmieniło w tej kwestii – nie ma dzieci , nie ma 

naboru stąd podjęcie takiej decyzji.  Czy są pytania? 

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

wstrzymujących się – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie     
 

                                          UCHWAŁA  NR  XXII/ 157 /2017 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  24 kwietnia  2017r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 16  do protokołu  

 

 

 

Adn. pkt  11 
W wolnych  wnioskach głos  zajęli: 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  udzielił informacji odnośnie pisma mieszkańców 



wsi Zarzecze, którzy wystąpili do Wójta Gminy i do Rady Gminy  Przerośl o udrożnienie 

rzeki Błędzianki ,  dodał:  to nie są kompetencje gminy, są to kompetencje Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Wystąpiliśmy z pismem do tej 

instytucji  i otrzymaliśmy odpowiedź dotyczącą udrożnienia tej rzeki.  Tu Wójt odczytał 

pismo, odpowiedź, która wpłynęła  do urzędu w której obiecują , że zostanie to w tym roku 

wykonane  / pismo mieszkańców i odpowiedź Zarządu Melioracji  stanowi  Załącznik nr 17   

do protokołu /.  

Sołtys wsi Zarzecze Pan Antoni Rogożyński  zapytał o załatwienie sprawy odnośnie 

podania złożonego przez mieszkańców Zarzecza do Wójta i do Rady Gminy  z prośbą o 

poprawienie drogi dojazdowej do pól rolników  - co w tym kierunku zrobiono? 

/ Pismo stanowi  Załącznik nr 18 do protokołu /. 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   wyjaśnił:  warunki terenowe są fatalne, jest tam 

bardzo dużo kamieni i równiarki nikt nie puści.   Dodał: w najbliższym czasie priorytetem są 

takie drogi jak w Nowej Przerośli czy Kolonii Przerośl, tam gdzie mieszkają ludzie i to jest 

pierwsza potrzeba.  

Sołtys wsi Zarzecze Pan Antoni Rogożyński  poprosił, żeby komisja przyjechała i zobaczyła  

jak to wygląda , co się dzieje na tej drodze, jaki jest jej fatalny stan.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   zwracając się do Komisji 

Rolnictwa  poprosił, żeby pojechać i zobaczyć tą drogę, w jakim ona jest stanie. 

Radna Pani Danuta Kardel zwróciła się do Radnego Rady Powiatu Pana Sławomira 

Małachowskiego z prośbą  o poprawienie drogi w Rakówku od strony Dubeninek  - już to 

zgłaszała wcześniej, powiat Gołdapski od swojej strony już to zrobił a z naszej strony 

wygląda to fatalnie.  

Radny Rady Powiatu Pan Sławomir Małachowski  :  wiem, że to było już zgłaszane ale 

przekaże dla Zarządu Dróg tą informację zaraz po sesji.    

Radny Pan Adam Stefan Kościuch zabrał głos w sprawie funduszu sołeckiego  - na komisji  

był punkt odnośnie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Na sesji ten 

punkt nie znalazł się.  Zwracając się do sołtysów – czy sołtysi mają jakąś wizję na temat 

funduszu? Jeżeli są wsie  aktywne to myślę, że  dobrze zagospodarują te pieniądze.  

 Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  wyjaśnił, że tej uchwały nie ma na dzisiejszej 

sesji ponieważ 30 marca minął termin i nie możemy już podejmować w tym roku  tej 

uchwały.  

Radny Pan Adam Stefan Kościuch dodał: ale na przyszłe lata warto zastanowić się nad 

tym, przeanalizować i jeżeli nie ma takiej potrzeby to wyrazić jasne i czytelne stanowisko.  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  : rozmawialiśmy już o tym  

kilkakrotnie, przedstawiane było wyszczególnienie jaka wieś ile ma przeznaczonych środków 

z  funduszu i chodzi tu o niewielkie pieniądze na poszczególne wsie.   Poprosił sołtysów o 

zastanowienie się, wypowiedzenie się, może inne zdania mają.  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   dodał:  w budżecie gminy zapewnia się środki na 

fundusz sołecki. W naszym przypadku to byłoby  ogólnie ok. 250 tys. zł.  jak gdyby odłożone, 

zabezpieczone.  Jeżeli sołtys i Rada Sołecka ma jakiś pomysł i chce coś realizować  to może 

realizować ale potem musi się rozliczyć z Urzędem Gminy, natomiast Urząd  musi się 

rozliczyć z rządem tj. ministerstwem i wówczas dopiero zwracane są nam przykładowo te 30 

czy 50% .  

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Henryk Zienda   wystąpił z wnioskiem i prośbą do 

Pana Wójta i Sekretarza  :   w tej sprawie należałoby zapoznać  szczegółowo sołtysów jak to 

wygląda,  na jakich zasadach to działa  żeby sołtysi wiedzieli.    A następnie można, nie 

dzisiaj, ale przed  uchwaleniem budżetu na dany rok to ująć.  



 Radna Pani Anna Puza  zgłosiła , żeby śmieci, które leżą w rowach, wyrzucane nad 

drogami, posprzątać  bo to bardzo brzydko wygląda.  

Druga sprawa -  zwrócić szczególną uwagę na drzewa, które są bardzo mocno pochylone 

nad drogami. Zrobić coś z tym, żeby nie było nieszczęścia. Chodzi tu o drzewa – jedno jest w 

Przełomce przy moście a drugie w kierunku  Mierkiń .   Są to bardzo duże drzewa i bardzo 

mocno pochylone.  

Sołtys wsi Stara Pawłówka Pani Marzanna Protasiewicz  odniosła się jeszcze do funduszu 

sołeckiego-    przekazywać te środki z funduszu, żeby było coś robione  przynajmniej co 4 

lata w każdej wsi.    

 

Adn. pkt  12   
Po wyczerpaniu się porządku dziennego posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Wiesław Radzewicz  podziękował za przybycie i ogłosił zamknięcie obrad XXII Zwyczajnej 

Sesji Rady Gminy.       

 

 

     Protokołowała:                                                                Przewodniczył: 

 Bogumiła Jankowska                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                           Wiesław Radzewicz  
 

 
 

 

  
 

 

 

   
  


