
 
                                                       PROTOKÓŁ  NR  XXIII / 17       
               z obrad posiedzenia XXIII  Zwyczajnej  Sesji  Rady Gminy w Przerośli  odbytej
                                                  w dniu  27 czerwca 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.   10.30
MIEJSCE  OBRAD :  Sala konferencyjna Urzędu Gminy
OBECNYCH  RADNYCH NA  SESJI :  14

Adn. pkt.1
Otwarcia  obrad  posiedzenia   XXIII   Zwyczajnej  Sesji   Rady   Gminy   dokonał
Przewodniczący Rady  Gminy  Wiesław  Radzewicz :  Otwieram XXIII  Zwyczajną  Sesję
Rady Gminy Przerośl  zwołaną postanowieniem  z dnia    1 czerwca  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 punkty w sprawie sprzedaży działek.

Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się  następująco : 
 
1) otwarcie obrad   XXIII  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 24 kwietnia  2017r., 
5) interpelacje i zapytania radnych,  
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
7) podjęcie uchwał w sprawie:
    a) zmian w budżecie gminy Przerośl na 2017r., 
    b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023,
    c) uzgodnienia projektu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego, 
    d) przedłużenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
    e) ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo
       w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,



 f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Zusenko),
 g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Romanówka),
h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Hańcza),
i) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Rakówek),
j) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Nowa Przerośl),
k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych ( Przerośl),
l) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Łanowicze Duże),
m) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości,
n) określenia zasad  zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, 
o) 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,
p) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi wraz z 
    odpowiedzią na skargę.    
8) wolne wnioski i informacje,
9) zamknięcie  obrad XXIII 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  kwietnia
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 24 kwietnia 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 , mianowicie: 
-  interpelacje i zapytania radnych
Radny Pan Marcin Brzozowski zgłosił temat do analizy dla Pana Wójta – chodzi o znaki
pionowe  –  należałoby  zastanowić  się  nad  znakami  pionowymi  na  terenie  miejscowości
Przerośl  wskazującymi najbliższe miejscowości lub jakieś atrakcje turystyczne bądź miasta
do których drogami głównymi dojeżdżamy  ponieważ nie jest to dobrze oznakowane dla
przejezdnych ludzi.  
- druga sprawa -  harmonogram prac porządkowych  na terenie miejscowości – czy taki
jest, kto jest odpowiedzialny za wydzielanie prac co w danym dniu taka osoba ma robić.
Myślę, że na podstawie harmonogramu trzeba by było ustalić prace porządkowe które były
by robione  w jakimś systematycznym ciągu.      
Radna  Pani  Małgorzata  Andruczyk   poprosiła  o  skoszenie  trawy  na  cmentarzu  w
Pawłówce oraz odniosła się do wycinki drzew z cmentarza i poprosiła Wójta o przybliżenie
tematu sołtysom.

Więcej interpelacji i zapytań nie było. 

Adn. pkt 6
Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych  udzielił   Wójt  Gminy  Pan Sławomir
Renkiewicz  :  
- odnośnie znaków -  interpelacja taka już była zgłaszana, na razie postawiliśmy dwa znaki.
Jest  opracowana  organizacja  ruchu  ulicy  Wielkiej,  gdzie  również  takie  nowe  znaki  się
pojawią.  Sprawa  do  przemyślenia  jeszcze  jeżeli  chodzi  o  dokładne  oznakowanie
miejscowości z tym, że  niezbędna jest tutaj współpraca z powiatem Suwalskim  ponieważ
część dróg dochodzących min. Holendry, Dworna, Suwalska  to są drogi powiatowe także
tylko w uzgodnieniu z powiatem można  takie znaki postawić. 
-  odnośnie harmonogramu prac porządkowych  -  jest  zatrudniona Pani,  która dowoziła
dzieci  do  tej  pory,  część  godzin  miała  na  sprzątanie  parku  i  ma  również  w zadaniach
sprzątanie plaży jednej i drugiej.  Ciężko jest ustalić harmonogram bo niektóre prace trzeba
wykonywać tak jakby od razu bo np. po nocy pojawiają się śmieci czy inne  nieczystości,
jeśli chodzi o plaże, które trzeba natychmiast sprzątnąć. 
- odnośnie trawy na cmentarzu w Pawłówce – zostanie skoszona.
- odnośnie wycinki drzew na cmentarzu w Pawłówce -  udało się uzyskać zgodę na wycięcie
tych drzew –  są  one duże,  grube,  wystają konary  więc zagrażają   bezpieczeństwu tych
wszystkich  pomników,  płyt  nagrobnych jak  również  i  ludzi.  Wycięcie   takich  drzew jest
bardzo kosztowne. W radzie Parafialnej była taka rozmowa  że warto by było, jeśli jest to
możliwe,  zebrać  jakieś  pieniądze   i  zrobić  tam  porządek.   W związku  z  tym  jest  taka
propozycja  gdyby sołtysi  chcieli takie pieniądze zebrać i we współpracy z gminą to zrobić
to byłoby dobrze. 
Radny Pan Adam Stefan Kościuch   uzupełniając wypowiedź Wójta dodał:  rozmawialiśmy
z  Księdzem  Proboszczem,  jest  skłonny  podjąć  takie  działania  przy  pomocy  sołtysów.
Niebawem postaramy  się  zorganizować  takie  spotkanie  i  poprosimy  sołtysów wsi  które
podlegają Parafii Pawłówka.    Niewielu chciało się podjąć tego zadania , wycinki tych
drzew  ponieważ nie mają sprzętu  albo trzeba to będzie zrobić ręcznie.  Koszt  tego będzie
znaczny w granicach  400 – 500 zł.  za 1 sztukę a  drzew tych jest  15,   także to duże



obciążenie dla gminy.  Dobrze byłoby przy pomocy sołtysów to zrobić, zebrać jakąś kwotę
od mieszkańców parafii.    Chciałbym, żeby sołtysi się wypowiedzieli  jak  widzą tą zbiórkę
bo  udział  sołtysów  będzie  tutaj  niezbędny.   Może  w  wolnych  wnioskach  o  tym
podyskutujemy.     

Adn. pkt  7
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu
posiedzenia,  mianowicie  podjęcie  uchwał w sprawie :

- 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 6 do poniższej uchwały/.
Radny Pan Marcin Brzozowski  zabrał głos:  zaplanowaliśmy spore wydatki  min.  200 tys.
zł. na zakup samochodu do dowożenia dzieci czy 70 tys. zł. na  remont sali gimnastycznej,
mam pytanie: czy  nie można by było tego powiązać z jakimś dofinansowaniem zewnętrznym
tzn.   czy  byłaby  możliwość  żeby  te  pieniądze  w  części  pokryło  dofinansowanie  z  Unii
Europejskiej?  Jak wiadomo jest to spory wydatek,  te 200 tys. zł. na zakup  samochodu –
moglibyśmy jeszcze rok poczekać, wstrzymać się z tym zakupem a może znalazłyby się w
następnym roku jakieś środki czy państwo opracowałoby program gdzie część tych zakupów
byłaby sfinalizowana a za pozostałe pieniądze można by było zrobić coś innego.
Wójt  Gminy  Pan  Sławomir  Renkiewicz     odpowiadając  :   jeżeli  chodzi  o  salę
gimnastyczną to jak najbardziej można ubiegać się o środki natomiast w sprawie zakupu
autobusu do dowożenia dzieci  –  z  takimi  programami się  nie spotkałem,  nie  ma takich
programów,  żeby  dofinansować  zakup autobusu.   Jeżeli  szanowni  Państwo  uważają,  że
trzeba poczekać jeszcze rok to można poczekać z tym, że wychodziłem z założenia, że ten
autobus  LEVEND BMC  jest  w  takim  stanie  technicznym,  że  nie  wiem  czy  jeszcze  rok
przetrzyma. Po drugie firma, która produkowała te autobusy już dawno nie istnieje i jest
ogromny problem ze zdobyciem części na które trzeba czekać bardzo długo i które są bardzo
drogie.  Dlatego też planowałem ten wydatek, ten zakup samochodu. 
Radny Pan Adam Stefan Kościuch  poparł wniosek radnego Marcina  dodając:   skoro jest
taka konieczność to trzeba kupić ten autobus ale wniosek radnego jest słuszny.  
Wiceprzewodniczący Rady Gminy pan Henryk Zienda   dodał:  Wójt wie najlepiej i nie
możemy na to czekać kiedy autobus już się rozleci i nie będzie można dowozić dzieci. Zanim
są pieniądze to Państwo Radni muszą  podjąć taką decyzję bo to jest bardzo ważna sprawa.

Uwag  i zapytań więcej  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 na 2017r.  głosowało
14  radnych  obecnych  na  posiedzeniu  Sesji.   Głosów   przeciwnych  –  0,  głosów
wstrzymujących się – 0 
Uchwała została podjęta jednogłośnie



 

                                        
                                        UCHWAŁA  NR  XXIII/ 158 /2017
                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL
                                                z  dnia  27 czerwca   2017r.
                                         stanowi  załącznik  Nr 6  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  XXIII/ 159 /2017
                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL
                                                z  dnia  27 czerwca   2017r.
                                         stanowi  załącznik  Nr 7  do protokołu 

- uzgodnienia projektu uchwał  Sejmiku Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, dodał:  w związku z podjęciem tej uchwały  mamy zaproszonych na dzisiaj gości
mianowicie   Dyrektora   Departamentu  Ochrony  Środowiska  w  Białymstoku  i  Panią
Dyrektor  Parku  Krajobrazowego  i  chciałbym  przekazać  głos  w  celu  wyjaśnienia
konieczności podjęcia zmian wprowadzonych do  uchwały. 
W pierwszej  kolejności  głos  zabrał  Dyrektor  Departamentu  Ochrony  Środowiska  Pan
Lech Magrel  :   zmiany w projekcie uchwały  Sejmiku Województwa Podlaskiego są tak
jakby załagodzeniem tych zakazów, które do tej pory obowiązywały , są  w dwóch punktach
– dotyczą Suwalskiego Parku Krajobrazowego i obszaru chronionego krajobrazu i dotyczą
po  pierwsze:   zakazu  budowania  w  pasie  o  szerokości  100m obiektów  budowlanych  z
wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej w gospodarce wodnej rybackiej i chodziło o
doprecyzowanie tych 100m, że też chodzi o zasięg lustra wody w sztucznych zbiornikach
wodnych  usytuowanych  na  wodach  płynących  przy  normalnym  poziomie  piętrzenia  w
określonym pozwoleniu wodno-prawnym.  Bo były takie interpretacje , że praktycznie każda
kałuża wody to jest zbiornik wodny i można przejść do absurdu, że wokół kałuży nie możemy
nic robić  -  to chodziło właśnie o doprecyzowanie tego zapisu .   
Drugie  doprecyzowanie  to  wynika  z  likwidacji  zadrzewień   śródpolnych  na  obszarach
Parku  Krajobrazowego  obszaru  chronionego  krajobrazu   dostosowane  do  ustawy  o



ochronie przyrody, która została zmieniona 1 stycznia 2017 roku  i  dopuszcza usuwanie
krzewów o pow.  25m2  , drzew o odpowiedniej średnicy obwodu,  drzew które nie rokują
żadnej szansy na przeżycie oraz zadrzewień likwidowanych w ramach realizacji ochrony
Parku Krajobrazowego .  Generalnie te zapisy mają być ułatwieniem.
Jako  druga  głos  zabrała  Pani  Dyrektor  Suwalskiego  Parku  Krajobrazowego,  która
uzupełniła,  uściśliła  wypowiedź  poprzednika   odnośnie  zmian  które  dotyczą  Parku
Krajobrazowego:   dotyczy to tak jakby dwóch punktów:
-strefy ochronnej wokół jezior, rzek i zbiorników wodnych,
-związane z wycinką drzew
Sprawa związana z budownictwem wokół jezior – te 100m strefa to już jest temat, który
obowiązywał  w  ustawie  o  ochronie  przyrody  od  2004  roku  czyli  w  takiej  strefie  jest
całkowity zakaz budowy z tym, że właśnie ta uchwała wprowadza pewne wyjątki i te wyjątki
były  wprowadzone  w  2015  roku   a  teraz  zostały  doprecyzowane  w  przypadku  Parku
Krajobrazowego o dwa punkty.  Czyli  tutaj  jak gdyby jest  odejście od zakazu,  te  punkty
pozwalają  na to, żeby w pewnych przypadkach budowa była dopuszczalna.  Wcześniej była
mowa o gospodarstwach rolnych gdzie jest możliwa rozbudowa budynków czy dobudowa,
uzupełnienie zabudowy zagrodowej, jedynie zastrzeżenie żeby nie zbliżać się do linii wody
ale tutaj na działalność rolniczą  nie ma jak gdyby żadnego ograniczenia.  Dotyczyła tez
istniejących obiektów letniskowych i tutaj w tym przypadku mówiło się o zwiększeniu o 10m
w przypadku 100m i 10% jeżeli te budynki przekraczały więcej niż 100m.  
W nowej poprawce doszedł jeszcze punkt  dotyczący części parku odnośnie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego  - tego wtedy nie mieliśmy,  w poprawce jest zapis,
że  na  terenie  Parku  Krajobrazowego  nie  ma   żadnych  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego. 
Sprawa związana z zadrzewieniem  -  na terenach prywatnych dopuszcza się  wycinkę drzew
bez jakichkolwiek pozwoleń itd., natomiast okazało się, że nie obowiązuje to na terenach
Parków Krajobrazowych.  Jak to wygląda u nas -   jest przepis, który mówi o całkowitym
zakazie likwidacji  zadrzewień przywodnych,  śródpolnych i  przydomowych czyli  bez tych
wyjątków to całkowity zakaz wycinania jakichkolwiek drzew.   Jesteśmy akurat na terenach
gdzie prawie ponad 70% to są tereny prywatne, użytkowane rolniczo więc nie zawsze ten
zakaz będzie tutaj możliwy do zrealizowania z takich praktycznych względów  bo z drugiej
strony  często  sami  chcemy,  żeby  te  drzewa z  niektórych miejsc  zostały  usunięte   np.  z
punktów widokowych gdzie przecinają tą oś widokową itp.  Więc stąd wniosek o to żeby w
niektórych przypadkach od tego zakazu odstąpić  szczególnie w przypadku usuwania drzew
i krzewów  w celu przywrócenia użytkowania gruntów rolnych.  I są tutaj wyjątki w jakich
przypadkach -   wówczas kiedy rosną w skupisku o powierzchni  do 25m2  w przypadku
krzewów a w przypadku drzew – obwody pnia na wysokości 50 cm  nie przekraczają 35
albo 25 cm, zależy  dla jakich gatunków, oraz  takie , które zagrażają bezpieczeństwu i te
których likwidacja jest związana z przywracaniem siedlisk lub punktów widokowych – to co
może zrealizować park krajobrazowy.  Takie to byłyby zmiany, może Państwo mają pytania?
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  : obawialiśmy się, że będą  większe
jeszcze zakazy , obostrzenia a to wynika na to, że będą ułatwienia rolnikom w tej kwestii.
Radny Pan Adam Stefan Kościuch   zwrócił się z pytaniem : chodzi mi o te 100m od  linii
brzegowej -  czy rolnik może  postawić przykładowo stodołę czy jakiś inny obiekt  bliżej niż
100m  jeżeli te uwarunkowania będą obowiązywać? 
Pani Dyrektor :  chodzi o to, że jeżeli mamy taką sytuację, że to gospodarstwo znajduje się
w tej strefie  100 metrowej to tutaj nie mówimy o tych gospodarstwach które znajdują się
poza  tą strefą , wogóle tego  jakby nie bierzemy pod uwagę.   Dotyczy to tylko gospodarstw



znajdujących się w tej  strefie i  jeżeli  komuś się akurat trafia taka sytuacja,  że ta strefa
obejmuje to jest to możliwe do rozbudowy  z tym, ze właśnie chodzi o to żeby nie kierować
się w stronę wody  z tym rozbudowaniem  a zostać albo na  tej samej linii zabudowy, która
istniała   albo  ewentualnie   po  drugiej  stronie  to  robić  –  chodzi  tu  o  takie  względy
praktyczne.
Radny  Pan  Adam  Stefan  Kościuch    -  pytanie  :  czy  są   jakieś  wyliczenia  albo
zinwentaryzowane  gospodarstwa, które w takim obszarze są i potencjalnie miałyby chęci
albo możliwości  ? 
Pani  Dyrektor  :   na terenie  naszego Parku Krajobrazowego głównie  dotyczy  to  gminy
Jeleniewo, natomiast na terenie gminy Przerośl w strefie  Hańczy ani Przełomki  w  tych
strefach gospodarstw nie ma.   
Radny Pan Marcin Brzozowski  zwracając się do Pana Dyrektora  :  mówimy tu  o tych
100 m , czyli tak naprawdę nic się  nie zmieniło w tym prawie  bo 100m to  obowiązywało
już wcześniej tylko zostały  jakby  określone zbiorniki wodne  tak bardziej szczegółowo tak?
Pan Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska  : tak jak wspomniałem już wcześniej,
było to doprecyzowanie tego zapisu o sztucznych zbiornikach wody  tylko i wyłącznie. 

Uwag i zapytań więcej  nie zgłoszono, Przewodniczący Rady Gminy podziękował  gościom
za przybycie  i wyjaśnienie zagadnienia. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.
Radni przystąpili do głosowania.
Za przyjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwał Sejmiku Województwa
Podlaskiego   głosowało   14  radnych  obecnych  na   posiedzeniu  Sesji.   Głosów
przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0 
Uchwała została podjęta jednogłośnie
 

                                              UCHWAŁA  NR  XXIII/ 160 /2017
                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL
                                                z  dnia  27 czerwca   2017r.
                                         stanowi  załącznik  Nr  8  do protokołu 

-przedłużenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście
Państwo,  dodał:  na  komisjach  było  to  już  omawiane,  zostanie  taka  sama  taryfa  co  w
ubiegłym  roku,  OPTIMA  wyraziła  zgodę,  żeby  zostało  na  starych  warunkach,  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  przedłużenia  taryfy  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w
wodę  głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.  Głosów  przeciwnych – 0,
głosów wstrzymujących się – 0 
Uchwała została podjęta jednogłośnie
 

                                              UCHWAŁA  NR  XXIII/ 161 /2017
                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL



                                                z  dnia  27 czerwca  2017r.
                                         stanowi  załącznik  Nr 9   do protokołu 
- ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, dodał:  na komisjach było to już omawiane i wspólnie doszliśmy do wniosku, że za
akcje gaśnicze podwyższamy stawkę, a za uczestnictwo w szkoleniu strażackim obniżamy,
czy są jakieś uwagi?  
Uwag i zapytań  nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.
Radni przystąpili do głosowania.
Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom ochotniczej
straży  pożarnej  za  uczestnictwo  w  działaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu  pożarniczym
głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.  Głosów  przeciwnych – 0, głosów
wstrzymujących się – 0 
Uchwała została podjęta jednogłośnie
 

                                              UCHWAŁA  NR  XXIII/ 162 /2017
                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL
                                                z  dnia  27 czerwca  2017r.
                                         stanowi  załącznik  Nr 10   do protokołu 

-wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych (Zusenko) 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, dodał: dyskutowaliśmy już o tym na komisjach, byliśmy w terenie oglądaliśmy te
działki, 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 wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości
niezabudowanych  (Zusenko)    głosowało  14  radnych obecnych  na  posiedzeniu  Sesji.
Głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0 
Uchwała została podjęta jednogłośnie    

                                          UCHWAŁA  NR  XXIII/ 163 /2017
                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL
                                                z  dnia  27 czerwca  2017r.
                                         stanowi  załącznik  Nr  11  do protokołu 

-wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych (Romanówka) 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, dodał: dyskutowaliśmy już o tym na komisjach , to była żwirownia , są pewne
obostrzenia i doszliśmy do wniosku, że tą działkę sprzedamy. 
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz   dodał:  tam jest wyrobisko, zostało ono teraz
wyrównane koparką. Skończyła się dla nas koncesja , nikt nam jej już nie przedłuży nawet



gdyby był żwir bo jest zakaz wybierania tego żwiru. 
Uwag i zapytań  nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.
Radni przystąpili do głosowania.
Za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości
niezabudowanych (Romanówka)   głosowało 13 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.
Głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 1 /Lelo/ 
Uchwała została podjęta.    

                                          UCHWAŁA  NR  XXIII/ 164 /2017
                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL
                                                z  dnia  27 czerwca  2017r.
                                         stanowi  załącznik  Nr  12  do protokołu 

-wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych (Hańcza) 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, dodał: dyskutowaliśmy już o tym na komisjach , czy są  uwagi? 
Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Henryk  Zienda    jest  przeciwny  sprzedaży  tej
działki,  zaproponował  żeby  nie  sprzedawać  a  wydzierżawić  w  ramach  przetargu
nieograniczonego  dodał:  w takiej miejscowości  jak Hańcza   taka działka jest potrzebna.  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poinformował, że jest złożonych
sześć podań  od mieszkańców Hańczy, którzy chcą kupić tą działkę. 
Głos zabrała  sołtys wsi Hańcza Pani Urszula Nowosadko  stwierdzając, że chcemy żeby
kupił ją ktoś ze wsi a nie z zewnątrz,  żeby w Hańczy została.  
Radny Pan Marcin Brzozowski  wyjaśnił, że nie ma takiej możliwości, są na to przepisy i
musi być ogłoszony przetarg i każdy może podanie złożyć na kupno działki. 
Wiceprzewodniczący  Rady Gminy  Pan Henryk Zienda    złożyłem wniosek i  proszę  o
przegłosowanie go, kto jest za dzierżawą tej działki?  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   : przystępujemy do głosowania, kto
jest za przyjęciem tego wniosku  tj. za dzierżawą działki?   
Radni przystąpili do głosowania.
Za przyjęciem złożonego wniosku  w sprawie dzierżawy tej nieruchomości   głosowało 4
radnych  obecnych  na  posiedzeniu  Sesji.   Głosów   przeciwnych  –  7,  głosów
wstrzymujących się – 3.
Wniosek został odrzucony . 

Uwag i zapytań  więcej  nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie, kto jest za
podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży. 
Radni przystąpili do głosowania.
Za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości
niezabudowanych  (Hańcza)    głosowało  9   radnych  obecnych  na  posiedzeniu  Sesji.
Głosów  przeciwnych –4, głosów wstrzymujących się – 1 
Uchwała została podjęta.    

                                          UCHWAŁA  NR  XXIII/ 165 /2017
                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL



                                                z  dnia  27 czerwca  2017r.
                                         stanowi  załącznik  Nr 13   do protokołu 
-wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych (Rakówek) 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, dodał: dyskutowaliśmy już o tym na komisjach, byliśmy oglądać tą działkę, czy są
uwagi?
Radna Pani Danuta Kardel  wypowiedziała się w tej kwestii:  skoro ta działka jest do
sprzedaży  nie  do  wydzierżawienia  to  chciałabym  żeby  jakaś  część  tych  pieniędzy  ze
sprzedaży była przekazana na  zrobienie ogrzewania w świetlicy w Rakówku, żeby  można
było w zimie ten budynek ogrzać. 
Uwag i zapytań  nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.
Radni przystąpili do głosowania.
Za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości
niezabudowanych (Rakówek)    głosowało  12  radnych obecnych na posiedzeniu  Sesji.
Głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 2  
Uchwała została podjęta.    

                                          UCHWAŁA  NR  XXIII/ 166 /2017
                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL
                                                z  dnia  27 czerwca  2017r.
                                         stanowi  załącznik  Nr 14   do protokołu 

-wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych (Nowa Przerośl) 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, dodał: dyskutowaliśmy już o tym na komisjach, chodzi tu o te skrawki, które są
pozajmowane, myślę , że nie ma żadnych przeciwwskazań żeby to sprzedać.
Uwag i zapytań  nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.
Radni przystąpili do głosowania.
Za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości
niezabudowanych (Nowa Przerośl)    głosowało  14  radnych obecnych  na  posiedzeniu
Sesji.  Głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0 
Uchwała została podjęta jednogłośnie    

                                          UCHWAŁA  NR  XXIII/ 167 /2017
                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL
                                                z  dnia  27 czerwca  2017r.
                                         stanowi  załącznik  Nr 15   do protokołu  

-wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych ( Przerośl) 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście
Państwo,  dodał:  dyskutowaliśmy  już  o  tym  na  komisjach,  chodzi  tu  o  działkę  obok
skrzyżowania na końcu ul. Dwornej, czy są uwagi?
Uwag i zapytań  nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.



Radni przystąpili do głosowania.
Za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości
niezabudowanych (  Przerośl)    głosowało 13  radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.
Głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 1 
Uchwała została podjęta.   

                                          UCHWAŁA  NR  XXIII/ 168 /2017
                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL
                                                z  dnia  27 czerwca  2017r.
                                         stanowi  załącznik  Nr 16   do protokołu  

-wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych ( Łanowicze Duże) 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, dodał: dyskutowaliśmy już o tym na komisjach, czy są uwagi?
Radny Pan Marcin Lelo  w imieniu mieszkańców złożył wniosek – sprzeciw jeśli chodzi o
sprzedaż tej działki / odczytał sprzeciw  podpisany przez  mieszkańców Łanowicze Duże/ .
Nastąpiła dyskusja  po której Przewodniczący stwierdził, że jest to sprawa nie wyjaśniona i
trzeba się wstrzymać ze sprzedażą, zostawić działkę i  wydzierżawić a tą uchwałę trzeba
przegłosować.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.
Radni przystąpili do głosowania.
Za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości
niezabudowanych ( Łanowicze Duże )    głosowało 0 radnych obecnych na posiedzeniu
Sesji.  Głosów  przeciwnych – 13, głosów wstrzymujących się – 1 
Uchwała nie  została podjęta.  
Przystąpiono do drugiego głosowania : kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na dzierżawę tej nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym ? 
Za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  nieruchomości
niezabudowanych ( Łanowicze Duże )    głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu
Sesji.  Głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0 
Uchwała   została podjęta jednogłośnie.

                                          UCHWAŁA  NR  XXIII/ 169 /2017
                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL
                                                z  dnia  27 czerwca  2017r.
                                         stanowi  załącznik  Nr  17  do protokołu  

-wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, dodał: dyskutowaliśmy już o tym na komisjach, chcemy remontować ulicę Wielką
a tam nie są do końca uregulowane dokumenty w sprawie własności, musimy przejąć od
skarbu państwa części działek żeby można było dalej te prace wykonywać, nie możemy tego
robić na nieswoim gruncie. 
Uwag i zapytań  nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.



Radni przystąpili do głosowania.
Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.  Głosów  przeciwnych – 0, głosów
wstrzymujących się – 0 
Uchwała została podjęta jednogłośnie    

                                          UCHWAŁA  NR  XXIII/ 170 /2017
                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL
                                                z  dnia  27 czerwca  2017r.
                                         stanowi  załącznik  Nr 18  do protokołu  

- określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, dodał: dyskutowaliśmy już o tym na komisjach. 
Poprosił  o wyjaśnienie Dyrektora GOPS.
Dyrektor GOPS Pan Rafał Lejmel  wyjaśnił :  nadal obowiązuje uchwała  jeżeli chodzi o
zasady  zwrotu  wydatków na świadczenia z  pomocy  społecznej.   Obecna uchwała  jakby
reguluje pewne kwestie odnoszące się do osób, które posiadają własny dom a przebywają w
ośrodkach  dla  bezdomnych  czy  ośrodkach  dla  samotnych  matek.  Reguluje  ona  również
kwestie odstąpienia od zwrotu dla osób, która już tak naprawdę jest ujęta w rozporządzeniu
„pomoc państwa w zakresie dożywiania” i tam jest podwyższone kryterium nie 100% a
150% więc  dlatego  ta  uchwała   doprecyzuje  też  to  odstąpienie,  które  jest  już  ujęte  w
rozporządzeniu -   odstąpienie od zwrotu za te świadczenia od osób, które korzystają z tej
pomocy w zakresie dożywiania – to jest posiłek.  To tylko taka zmiana, może 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 określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z
pomocy  społecznej   głosowało  14  radnych  obecnych  na  posiedzeniu  Sesji.   Głosów
przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0 
Uchwała została podjęta jednogłośnie    

                                          UCHWAŁA  NR  XXIII/ 171 /2017
                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL
                                                z  dnia  27 czerwca  2017r.
                                         stanowi  załącznik  Nr  19  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  w  art.  42  ust.  3  Karty
Nauczyciela
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, dodał: dyskutowaliśmy już o tym na komisjach, przekazał głos dla Sekretarza. 
Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński   wyjaśnił :  została podjęta uchwała w sprawie
obniżenia tygodniowego wymiaru godzin dla dyrektorów.  Wojewoda zakwestionował,  że



Wójt Gminy i  Rada Gminy zbyt mocno wkracza w ustawę o systemie oświaty i  nakazał
wykreślić pkt  2 uchwały,  w którym Rada Gminy określiła godziny ponadwymiarowe dla
dyrektorów.  Ustawa to określa i Wojewoda uznał, że Wójt nie ma prawa w to ingerować. To
tyle jeśli chodzi o tą uchwałę. 
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  XXIII/ 172 /2017
                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL
                                                z  dnia  27 czerwca  2017r.
                                         stanowi  załącznik  Nr 20  do protokołu  

-przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi wraz z
odpowiedzią na skargę 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście
Państwo,  dodał:  dyskutowaliśmy  już  o  tym  na  komisjach,  skarga  nasza  wpłynęła  do
Wojewody,  Wojewoda  uchylił  i  to  jest  już  nieaktualne  ale  że  trzeba  drogą  urzędową
przekazać tą skargę do Sądu to musimy to zrobić.
Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  dodał : w lutym Rada Gminy podjęła uchwałę
o przekazaniu dla  stowarzyszenia szkołę  w Pawłówce,  Wojewoda uchylił  tą  uchwałę,  w
związku z tym że uchylił to opinia kuratora była negatywna. Rada Gminy złożyła do Sądu
skargę na opinię, Sąd uchylił uznając bezzasadność skargi  w  związku z powyższym dalsza
procedura jest bezzasadna  bo nie ma uchwały.   Natomiast  wpłynęła skarga nauczycieli
na  uchwałę,  której  praktycznie  nie  ma  bo  Wojewoda  uchylił  a  Sąd  utrzymał  w  mocy.
Podsumowując – ani Rada Gminy ani  Wójt nie ma takiej mocy prawnej, żeby tą skargę do
Sadu  wycofać,  musimy ją do Sądu przekazać i Rada Gminy musi podjąć  taką uchwałę.  
Uwag i zapytań  nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie.
Radni przystąpili do głosowania.
Za  przyjęciem  uchwały  w  sprawie  przekazania  do  Wojewódzkiego  Sądu
Administracyjnego w Białymstoku skargi wraz z odpowiedzią na skargę    głosowało 14
radnych  obecnych  na  posiedzeniu  Sesji.   Głosów   przeciwnych  –  0,  głosów
wstrzymujących się – 0 
Uchwała została podjęta jednogłośnie    

                                          UCHWAŁA  NR  XXIII/ 173 /2017
                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL
                                                z  dnia  27 czerwca  2017r.
                                         stanowi  załącznik  Nr 21  do protokołu  



Adn. pkt  8
W wolnych  wnioskach głos  zajęli:  
Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Henryk  Zienda    przypomniał  o  pomalowaniu
pasów na przejściach, na drogach, 
Sołtys  wsi  Hańcza  Pani  Urszula  Nowosadko   zgłosiła  potrzebę   postawienia  we  wsi
Hańcza  znaku  informującego,  wskazującego  jezioro   ponieważ  przyjeżdżający  turyści
pytają bo nie wiedzą gdzie mają jechać. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   odpowiedział:   ogólnie  w całej
gminie tam gdzie są zbiorniki wodne będziemy stawiać znaki informujące. 
Radna Pani Teresa Kruszko  - prośba o równiarkę na drogę w Nowej Przerośli,
Radna Pani Anna Puza  zwracając się do Wójta:  chciałabym żeby Wójt opowiedział na
temat drogi w Zarzeczu o którą sołtys i mieszkańcy prosili o naprawienie , jaka decyzja
zapadła?
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  udzielił  odpowiedzi,  w pierwszej  kolejności na
temat  malowania  pasów:   mamy  zamówioną  firmę,  która  to  zrobi  tylko  trzeba  trochę
poczekać.   Natomiast  odnośnie  drogi  w Zarzeczu   -   droga w Zarzeczu  i  nie  tylko  bo
Iwaniszki i inne wsie też się zwracały z taką prośbą -  żwirowanie mamy już na ukończeniu ,
zostało jeszcze trochę, pieniądze też się kończą  także takich dróg, o jakie się zwracają
mieszkańcy czyli na pola,  nie będziemy na razie naprawiali.     
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.  
Druga sprawa, jaką poruszył to sprawa wiatraków :  jak to wygląda na dzień dzisiejszy, jak
się odniosła firma wiatrakowa na Wójta pismo bo to jest niedokończona sprawa. 
Wójt  Gminy  Pan  Sławomir  Renkiewicz    wyjaśnił  :   Firma  Gamesa   wystąpiła  o
zawieszenie  postępowania  w  sprawie  decyzji  środowiskowej,  na  takie  zwieszenie  nie
wyraziłem zgody.   W tej  chwili  poszły obwieszczenia bo taka jest  procedura i  na dzień
dzisiejszy  nic nie ma. Nie wiem jaka będzie reakcja firmy. 
Wójt  ogłosił  wszystkim,  że  dnia 20 lipca 2017r.   przyjedzie  mammobus i  będzie  można
zrobić  mammografię.   Ogłoszenie  jest  wywieszone  na  tablicy  i  umieszczone  na  stronie
internetowej   i  proszę  powiadamiać  wszystkich  o  tych  badaniach,   są  tam  podane  nr
telefonów i wcześniej trzeba się zarejestrować.  
Radna Pani Alicja Świerzbin poprosiła  o przepust na drogę  /Kolonia Przerośl – Zusenko/,
Radna Pani  Anna Puza  przypomniała,  że od długiego już czasu  prosi  o  barierkę na
moście w Bućkach i w Przełomce – czy w ogóle kiedykolwiek to zostanie zrealizowane?
Radny Pan Adam Stefan Kościuch  zwracając się do sołtysów:  jak oceniacie pomysł i czy
wyrażacie chęć aktywnego uczestnictwa w tej zbiórce środków na zrobienie porządku na
cmentarzu w Pawłówce? To jest inicjatywa Pana Wójta a jednocześnie prośba – jak wy to
oceniacie, jakie jest wasze stanowisko?   Dodał: będzie zebranie z radą parafialną  na które
zapraszam zainteresowanych sołtysów ale dzisiaj chcielibyśmy usłyszeć wasze zdanie. 
Nastąpiła   dyskusja   na  ten  temat  po  której  głos  zabrał  Sołtys  wsi  Morgi  Pan  Józef
Kozłowski :   uważam,  że  Wójt  powinien  wystosować  pismo  poprzez  sołtysów  do
mieszkańców. 
Radna Pani Małgorzata Andruczyk  wyjaśniła, że  ksiądz proboszcz ogłosi w kościele na
mszy  o  tej  inicjatywie.      Zwróciła  też  uwagę,  że  wsie   Malesowizna,  Bachanowo  i
Błaskowizna też należą do  parafii Pawłówka  a nie nasza gmina więc i do nich też trzeba
wystosować takie pismo.  



Adn. pkt  9 
Po  wyczerpaniu  się  porządku  dziennego  posiedzenia  Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan
Wiesław Radzewicz  podziękował za przybycie i ogłosił zamknięcie obrad XXIII Zwyczajnej
Sesji Rady Gminy.      

     Protokołowała:                                                                Przewodniczył:
 Bogumiła Jankowska                                                  Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                           Wiesław Radzewicz 

  
 


