PROTOKÓŁ NR XXVI / 17
z obrad posiedzenia XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej
w dniu 14 grudnia 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. 11.00
MIEJSCE OBRAD : Sala konferencyjna Urzędu Gminy
OBECNYCH RADNYCH NA SESJI : 14
Adn. pkt.1
Otwarcia obrad posiedzenia XXVI
Zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz : Otwieram XXVI Zwyczajną Sesję
Rady Gminy Przerośl zwołaną postanowieniem z dnia 24 listopada 2017r., które to
stanowi załącznik Nr 4 do oryginału protokołu.
Witam przybyłych radnych, sołtysów wsi, zaproszonych gości, Wójta Gminy Sławomira
Renkiewicza i wszystkich 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 wraz z materiałami został wysłany Radnym przed posiedzeniem komisji i Sesji.
Wobec powyższego porządek obrad przedstawia się następująco :
1) otwarcie obrad XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy,
2) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy,
4) wystąpienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach,
5) sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 23 listopada 2017r.,
6) interpelacje i zapytania radnych,
7) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
8) podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy Przerośl na 2017r.,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018 – 2028,
c) budżetu gminy na 2018r.,
d) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów
geodezyjnych: Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa
Pawłówka w Gminie Przerośl, obejmującego część obrębu geodezyjnego Morgi,

e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
f) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
g) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla
dróg gminnych gminy Przerośl,
h) przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz Komisji Stałych Rady Gminy Przerośl na
2018r.
9) wolne wnioski i informacje,
10) zamknięcie obrad XXVI 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 23 listopada
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.
Adn. pkt 4
W związku z tym, że na posiedzenie obrad Sesji został zaproszony Woskowy Komendant
Uzupełnień w Suwałkach został poproszony o wystąpienie.
Wojskowy Komendant Uzupełnień Ppłk. Jarosław Kowalewski przedstawił sytuację
związaną z naborem do Wojsk Obrony Terytorialnej, co to są za wojska i jakie są ich cele,
dodał: docieramy do Państwa z taką informacją i zarazem prośbą żeby Państwo radni i
sołtysi wprowadzili tą informację do swoich środowisk lokalnych, rodzinnych. Od
początku roku tworzony jest piąty nowy rodzaj sił zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej ,
decyzją kierownictwa resortu Obrony Narodowej została powołana pierwsza w kraju
Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej ze swoją siedzibą w Białymstoku, obejmuje obszar
województwa podlaskiego. W Suwałkach od połowy roku już funkcjonuje dwunasty batalion
lekkiej piechoty, który obejmuje swoim terenem między innymi również gminę Przerośl.
Funkcjonuje on w Suwałkach ul. Wojska Polskiego przy jednostce wojskowej. Wojska te
mają hasło: „zawsze blisko zawsze gotowi” generalnie chodzi o wspieranie lokalnych
społeczeństw w różnych trudnych sytuacjach. Jeśli chodzi o Suwalski Batalion to mieliśmy
już dwa wcielenia do tego batalionu i ok. 300 osób już jest wcielonych a docelowo będzie
drugie tyle, oczywiście są to również mieszkańcy gminy Przerośl. Zainteresować się tym

mogą wszyscy w wieku od 18 roku do 63 roku życia, ktoś kto nie był nigdy w wojsku z
założenia że będzie szeregowym to do 55 roku życia. Nie tylko mężczyźni, również kobiety
mogą być , 16% które się w tej chwili zgłaszają to są kobiety – jest to propozycja dla
wszystkich grup ludzi.
Chętna osoba w pierwszej kolejności musi złożyć wniosek do
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach, mieć świadectwo ostatnio ukończonej szkoły
i to jest minimum gimnazjum i dowód osobisty, panowie, którzy przeszli przez kwalifikację
wojskową to książeczkę wojskową. Osoby, które nie mają książeczek, nie mają określonej
kwalifikacji wojskowej są wysyłani na komisję lekarską, która orzeka czy dana osoba jest
zdolna do służby czy nie, są też badania psychologiczne, muszą takie być ponieważ osoby
te otrzymują broń do ręki. Następnie zaczyna się szkolenie 16 – to dniowe lub 8 – mio
dniowe. 16 – to dniowe dla tych osób, które nie były nigdy w wojsku, po tych dniach jest
przysięga, 8 – mio dniowe dla osób które były w wojsku kiedyś i składały przysięgę
wojskową.
Kończą się szkolenia i ci wszyscy żołnierze wracają do domów do swoich
obowiązków czyli szkoła, praca, studia itp. Zabierają ze sobą całe umundurowanie, buty,
plecaki, bieliznę do domu.
Potem mają takie obowiązki : raz w miesiącu udział w
ćwiczeniach wojskowych, żeby nie kolidowało to z nauką i pracą to odbywają się one w
weekendy – w sobotę od godz. 7.00 rano do niedzieli do godz. 20.00. Dodatkowo raz w
roku jest 10 dni takiego szkolenia. Jest to szkolenie ochotnicze , w każdej chwili można
zrezygnować jeśli ktoś dojdzie do wniosku, że to nie dla niego, że się w tym nie odnajduje.
Po zakończeniu takich szkoleń też można zrezygnować, przymusu nie ma jest to zupełnie
dobrowolna sprawa. Z tego tytułu, że ktoś pełni służbę wojskową otrzymuje od państwa
uposażenie , za każdy dzień ćwiczeń jest to kwota: w przypadku szeregowego 91,40 zł. , w
przypadku podporucznika 174,00 zł.
Jeżeli pełny miesiąc osoba nie zrezygnowała z
ćwiczeń , brała w nich udział jest dodatkowa kwota do 320,00 zł. za gotowość.
Oczywiście nie jest tutaj naszym głównym celem, żeby zapewniać ludziom utrzymanie tylko
zwiększa to obronność państwa jednocześnie dla wielu ludzi daje to możliwość takiej
samorealizacji, spełnienia się.
Informacje o których tutaj mówił ppłk. J. Kowalewski dostępne są na stronie internetowej
Wojskowej Komendy Uzupełnień , jest adres, nr telefonu pod który można dzwonić, są też
ogłoszone w mediach społecznościowych. Na zakończenie ppłk. Kowalewski jeszcze raz
poprosił, zwracając się do radnych i sołtysów, żeby te informacje przekazywać , być może w
naszym otoczeniu najbliższym jest osoba w wieku od 18 do 63 roku życia, która byłaby tym
zainteresowana, po czym podziękował za zaproszenie i możliwość wystąpienia i opuścił salę
obrad.
Adn. pkt 5
W punkcie tym Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalności za okres od 23 listopada 2017r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do oryginału protokołu. Pytań nie było.
Radni Rady Gminy jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli sprawozdanie Wójta Gminy.
Adn. pkt 6
- interpelacje i zapytania radnych
Radny Pan Marcin Brzozowski – zbliżają się święta i moja propozycja wiąże się z tym, że
jadąc w innych miejscowościach te święta i te dekoracje naprawdę widać no u nas nie
koniecznie, jest bardzo skromnie to robione, więc proponuję żeby poszukać gdzieś na
aukcjach internetowych i zakupić dekoracje świąteczne żeby podkreślały jakoś te święta,

żeby bardziej to było widoczne. Jeżeli już nie w tym roku to w następnym wcześniej o tym
pomyśleć.
Druga sprawa - odśnieżanie – czy jest możliwość aby odśnieżanie ulic i parkingów w
Przerośli odbywało się dużo wcześniej np. ok. godz. 5.00 zanim np. na rynku nie będzie
zastawione samochodami? Bo później ok. 8.00 – 9.00 nie ma możliwości żeby odśnieżyć.
Więcej pytań i interpelacji nie było.
Adn. pkt 7
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Wójt.
- odnośnie lampek i oświetlenia świątecznego – postaramy się coś kupić może trochę w tym
roku i udekorować a na drugi rok wcześniej o tym pomyślimy.
- odnośnie odśnieżania - do tej pory jak były opady to nasi ludzie odśnieżali w miarę
możliwości. Mamy teraz nowego pracownika, więcej rąk do pracy także będziemy się
starali żeby to było robione w miarę wcześnie.
Adn. pkt 8
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 posiedzeniach 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 4 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 na 2017r. głosowało
14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych – 0, głosów
wstrzymujących się – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XXVI/ 188 /2017
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 14 grudnia 2017r.
stanowi załącznik Nr 6 do protokołu

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018 – 2028
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 2018 - 2028 głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.
Głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XXVI/ 189 /2017
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 14 grudnia 2017r.
stanowi załącznik Nr 7 do protokołu
- budżetu gminy na 2018r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, poprosił o zabranie głosu Wójta Gminy.
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz zabrał głos : budżet na 2018 rok jest bardzo
podobny do budżetu z roku poprzedniego czyli jeszcze bieżącego 2017. W tym roku ze
względu na opóźnione konkursy w Urzędzie Marszałkowskim na które bardzo długo
czekamy, złożyliśmy projekty i trwa to bardzo długo. Dlatego większość inwestycji jest
powtórzona na 2018 rok czyli najważniejsze punkty to:
-dotacja celowa dla powiatu suwalskiego na przebudowę drogi powiatowej do wsi Prawy
Las – 200 tys. zł.,
-parking chodnik przy kościele, zatoka parkingowa, przebudowa wjazdu w miejscowości
Pawłówka - 393 tys. zł.,
-przebudowa ulicy Wielkiej w miejscowości Przerośl - 516 tys. zł.,
-instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Przerośl, projekt ten został już
oceniony pozytywnie, na ocenę tego projektu czekaliśmy ok. roku – bardzo długo,
-modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Śmieciuchówka – 1mln 030 tys. zł.,
-budowa siłowni zewnętrznej w parku - 36 tys. zł.
-przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku gwałtownie spadających wód
gruntowych w 2017r. Zgłosiliśmy wiele dróg ale wiadomo Wojewoda ma swoje pewne
określone kryteria i zaliczył nam tylko trzy drogi do których zechce dofinansować, to są
drogi: ul. Spacerowa ten odcinek żwirowy, Zarzecze od kaplicy obok Pana Pszczółko i do
toru, droga z Blendy – łącząca Blendę z Prawym Lasem tylko część tej drogi ponieważ
reszta nie została zakwalifikowana z tego względu, że jest za wąska.
To byłyby najważniejsze zadania, 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 uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2018r.
głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych – 0, głosów
wstrzymujących się – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR XXVI/ 190 /2017
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 14 grudnia 2017r.
stanowi załącznik Nr 8 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, wyjaśniane, chodzi tu o Pana
Olszewskiego z Morgów, który chciał rozbudować swoje gospodarstwo a dotychczasowy
plan zagospodarowania nie był dostosowany aby to można było zrobić więc zwrócił się do
nas żeby to zmienić, poprawić.
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz dodał : szanowna Rada podejmowała już uchwałę
w tej sprawie , Wojewoda jak gdyby znalazł w tej uchwale, procedurze pewne błędy, zostały
one poprawione przez panią urbanistkę i teraz jeżeli szanowna Rada chciałaby tą uchwałę
zatwierdzić.
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 XXVI/ 191 /2017
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 14 grudnia 2017r.
stanowi załącznik Nr 9 do protokołu
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, wyjaśnił: na komisjach o tym rozmawialiśmy, wyjaśnialiśmy, taki program musimy
uchwalić co roku, 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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych głosowało
14 radnych obecnych na
posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XXVI/ 192 /2017
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 14 grudnia 2017r.
stanowi załącznik Nr 10 do protokołu
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, wyjaśnił: na komisjach o tym rozmawialiśmy, wyjaśnialiśmy, po burzliwych
dyskusjach uzgodniliśmy pewne ustalenia, każdy ma przed sobą wykaz tych działek do
wydzierżawienia, działka 1 i 2 - jest propozycja do sprzedaży nie do dzierżawy, przekazał
głos dla Wójta.
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz :
odnośnie działki 1 i 2 - to są działki jadąc w kierunku Gołdapi po lewej stronie tam gdzie
była dawniej żwirownia. Szanowna Rada miała dobra propozycję żeby sprawdzić ile
kosztowałoby rozplantowanie tego terenu i te dwie działki przy tych terenach nasze gminne
są dzierżawione , jest propozycja żeby nie dzierżawić, rozplantować to wszystko następnie
wziąć rzeczoznawcę i przeznaczyć to do sprzedaży,
odnośnie działki 3 i 4 - jedna o pow. 0,12 ha, druga 0,38 ha, są to działki w okolicy
Pawłówki, obok budynków osób prywatnych i chcą to wydzierżawić. Jest propozycja moja i
Szanownej Rady żeby to tym państwu wydzierżawić na 5 lat,
odnośnie działki 5 - tj działka nr 452/2 pow. 0,00767 ha / ok. 700m2 / - jest to działka
jadąc w kierunku Zusenka za Przeroślą po prawej stronie, jest w tej chwili dzierżawiona i
nie jest tak naprawdę nam potrzebna, propozycja - przeznaczyć do sprzedaży.
Następne trzy działki to: nr 708 o pow. 1,19 ha, nr 810 o pow. 3,34 ha, nr 813 o pow.
0,99 ha - są to działki w Nowej Przerośli, które są dzierżawione, są to dość duże działki i
szkoda byłoby sprzedać , jest propozycja wydzierżawienia na 5 lat z zapisem w umowie, że
można odstąpić od dzierżawy z wypowiedzeniem 3-y miesięcznym.
Czy są pytania do tej wersji przedstawionej przez Wójta?
Uwag i zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o głosowanie najpierw
odnośnie tych działek przeznaczonych do sprzedaży
Radni przystąpili do głosowania.
Za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej głosowało 13 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów
przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 1 /P. Bogdan/
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR XXVI/ 193 /2017
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 14 grudnia 2017r.
stanowi załącznik Nr 11 do protokołu
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - projekt uchwały otrzymaliście

Państwo, wyjaśnił: na komisjach o tym rozmawialiśmy, wyjaśnialiśmy i uzgodniliśmy że
wydzierżawiamy, a tą poprzednią podjęta uchwałą sprzedajemy. Czy są pytania?
Uwag i zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o głosowanie odnośnie tych
działek przeznaczonych do dzierżawy.
Radni przystąpili do głosowania.
Za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
głosowało 13 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych – 0, głosów
wstrzymujących się – 1 /P. Bogdan/
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR XXVI/ 194 /2017
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 14 grudnia 2017r.
stanowi załącznik Nr 12 do protokołu
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla
dróg gminnych gminy Przerośl
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, wyjaśnił: na komisjach o tym rozmawialiśmy, wyjaśnialiśmy , czy są uwagi,
pytania?
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz wyjaśnił : gmina ma prawo pobierać opłaty
/podatki / za wszelkie urządzenia umieszczone w pasie drogowym gminnym. Mamy dostęp
do Internetu – punkt dostępowy znajduje się naprzeciwko szkoły na skrzyżowaniu. Tam jest
dostęp, który kosztował 300 mln. zł. z pieniędzy unijnych i Urzędu Marszałkowskiego ,
trochę naszych. Gminy mają taki dostęp na terenie powiatu a nawet województwa
podlaskiego i chodzi o to, żeby znalazł się ktoś jakaś firma, która doprowadzi ten szybki
Internet do domów, do państwa do wszystkich. Urząd Marszałkowski ogłosił konkursy pod
nazwą „dostęp ostatniej mili” wystąpiła do nas firma z pismem, które jest poparte przez
Ministerstwo Cyfryzacji, przez Marszałka Województwa Podlaskiego , jak wygrają konkurs
i uzyskają dofinansowanie to będą starali się to nam zrobić, tylko chodzi o to, żeby obniżyć
troszeczkę ten podatek za umieszczenie tego kabla w pasie drogowym. Uważam osobiście,
że powinniśmy te opłaty obniżyć z tego względu żeby umożliwić naszym mieszkańcom
dostęp do tego nowoczesnego szybkiego Internetu. 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: zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych gminy Przerośl głosowało 14 radnych
obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XXVI/ 195 /2017
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 14 grudnia 2017r.
stanowi załącznik Nr 13 do protokołu

- przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz Komisji Stałych Rady Gminy Przerośl na
2018r.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, wyjaśnił: na komisjach o tym rozmawialiśmy, wyjaśnialiśmy, co roku są
opracowywane takie plany, zapoznaliście się z tym, czy ktoś chce zabrać głos?
Uwag i zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o głosowanie.
Radni przystąpili do głosowania.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy oraz Komisji
Stałych Rady Gminy na 2018r. głosowało 13 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.
Głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 1 /P. Zienda /
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR XXV/196 /2017
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 14 grudnia 2017r.
stanowi załącznik Nr 14 do protokołu
Adn. pkt 9
Wolne wnioski i informacje :
Sołtys wsi Morgi Pan Józef Kozłowski – zadał pytanie w sprawie cmentarza w Pawłówce:
co skłoniło Radę do podjęcia uchwały o opłatach na cmentarzu w Pawłówce?
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz wyjaśnił : mieliśmy kontrolę z Najwyższej Izby
Kontroli /NIK/ , był Pan Inspektor, który wnikliwie badał sprawę cmentarza, cmentarz w
Pawłówce jest komunalny czyli gminny. NIK wydał nam zalecenia pokontrolne czyli :
-mamy opracować różnego typu dokumenty min. zinwentaryzować ten cmentarz, co zostało
już zrobione – kosztowało to ok. 5 tys. zł. czyli mapa cmentarza, ponumerowanie grobów –
mamy to zrobione, ma to też ksiądz proboszcz z Pawłówki,
-kolejne zalecenie – cmentarz powinien być opłacany i tak jak wszyscy wiemy wszystkie
cmentarze komunalne są odpłatne, czyli zalecenie było, że mamy wprowadzić opłaty za
miejsce na cmentarzu,
-następne zalecenie - mamy zwrócić się do Wójta, do Rady Gminy Jeleniewo, bo tam część
parafii jest na gminie Jeleniewo, żeby partycypowali w kosztach. Zrobiliśmy to i po
wszelkich obliczeniach zwrot tej części tj 37% z gminy Jeleniewo i wprowadziliśmy opłaty,
są one zróżnicowane . Postawiona będzie na cmentarzu tablica informacyjna, żeby każdy
wiedział co ile kosztuje. Podsumowując – ze względów prawnych, ze względów zaleceń NIK
i względów finansowych my takie opłaty musimy na tym cmentarzu wprowadzić.
Radny Pan Adam Stefan Kościuch wrócił do tematu remontu drogi do Prawego Lasu :
Mamy dwa warianty, propozycje tego remontu - pierwszy żeby wylać od ul. Żabiej , asfalt
na asfalt w kierunku Prawego Lasu, drugi – od końca asfaltu już istniejącego dalej w
kierunku Prawego Lasu – jaka jest decyzja radnych?
Zdaniem Radnego Pana Kościucha powinno być robione od końca asfaltu i dalej w
kierunku Prawego Lasu.

Radny Pan Marcin Brzozowski wyraził swoje zdanie stwierdzając, że temat ten już
niejednokrotnie był omawiany i w dalszym ciągu uważa, że powinno zaczynać się od
początku ul. Żabiej po kolei zrobić konkretnie z chodnikami i zjazdami , dodał: ulica
Batorego w tej chwili już nie jest w najlepszym stanie, pomału się rozsypuje, jeżeli projekt
wskazuje na to, że zaczynajmy od ul. Żabiej to tak róbmy – moje zdanie.
Radny Pan Sylwester Milewski uważa, że jeśli mamy kłaść asfalt na asfalt to równie
dobrze możemy położyć w innych miejscowościach np. na Zusenko, Cisówek czy nawet w
Śmieciuchówce jadąc na Iwaniszki czy Kruszki , dodał: ja uważam, że róbmy jak najdalej
czyli od końca położonego juz asfaltu dalej w kierunku Prawego Lasu.
Zaproponowano żeby przegłosować wniosek Radnego Pana Kościucha tj. kto jest za tym,
żeby asfalt wylać od końca tego co już jest dalej w kierunku Prawego Lasu?
Radni przystąpili do głosowania.
Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu
Sesji. Głosów przeciwnych – 1, głosów wstrzymujących się – 1.
Adn. pkt 11
Po wyczerpaniu się porządku dziennego posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Pan
Wiesław Radzewicz złożył wszystkim życzenia świąteczne, podziękował za przybycie i
ogłosił zamknięcie obrad XXVI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:
Bogumiła Jankowska

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Radzewicz

