PROTOKÓŁ NR XXVII / 18
z obrad posiedzenia XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej
w dniu 27 marca 2018r.
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. 14.00
MIEJSCE OBRAD : Sala konferencyjna Urzędu Gminy
OBECNYCH RADNYCH NA SESJI : 14
Adn. pkt.1
Otwarcia obrad posiedzenia XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz : Otwieram XXVII Zwyczajną
Sesję Rady Gminy Przerośl zwołaną postanowieniem z dnia 2 marca 2018r., 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)
2)
3)
4)
5)

otwarcie obrad XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy,
przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,
przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy,
sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od 14 grudnia 2017r.,
sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli
za 2017r.
6) plan pracy GOKSiT w Przerośli na 2018r.,
7) sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli za 2017r.,
8) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli za 2017r
9) sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Przerośli za 2017r.,
10) sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Przerośl,

11) sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej za rok 2017,
12) sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego,
13) sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy za 2017 rok Gminy Przerośl z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego,
14) sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Przerośl, zgłaszanych przez
nie wniosków i ich realizacji oraz realizacji uchwał Rady Gminy Przerośl za 2017r.,
15) interpelacje i zapytania radnych,
16) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
17) podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu gminy na 2018r.,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018 – 2028,
c) projektu dostosowania sieci gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia
1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. prowadzonych przez Gminę Przerośl, a
także określenia obwodów tych szkół,
d) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przerośl na rok 2018,
e) podziału Gminy Przerośl na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
f) podziału Gminy Przerośl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz
liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
g) udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr.Ludwika Rydygiera w Suwałkach,
h) programu Wspierania Rodziny w Gminie Przerośl na lata 2018-2020,
i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację inwestycji,
j) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy,
k) 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,
l) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
18) wolne wnioski i informacje,
19) zamknięcie obrad XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz wystąpił z prośbą o dodanie do porządku obrad
jeszcze jeden punkt dotyczący dofinansowania wydawnictwa pt. „ Dwory i Dworki na
Suwalszczyźnie” , ma to zostać wydane przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach i przez
Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Publikacja zawiera min opracowanie z gminy Przerośl
tj. Łanowicze, Pawłówka, Przerośl Mała, Przerośl Mała – Szlachta, Wersele i Wesołówka
czyli te miejscowości w których kiedyś istniały dwory na terenie naszej gminy.
Dofinansowanie to by wynosiło 2 tys. zł. Po wydaniu tej książki Muzeum okręgowe planuje
również spotkania w każdej gminie powiatu suwalskiego w celu omówienia tej książki.

Uwag do tego punktu 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 14 grudnia 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 punkcie tym Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalności za okres od 14 grudnia 2017r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do oryginału protokołu.
Pytania:
Radny Pan Krzysztof Bogdan – odnośnie tego punktu - przedłużenie dzierżawy w
Pawłówce – o co to chodzi?
Wójt wyjaśnił : omawialiśmy to na wcześniejszych komisjach, są tam zabudowania Pani
Chmielewskiej i grunt pod zabudowaniami jest gminny i dlatego co roku jest ta dzierżawa
przedłużana, a kupić tego nie chcą.
Radny Pan Marcin Brzozowski : jeśli chodzi o fotowoltaikę, Wójt mówił że kilka osób się
wycofało, proszę przybliżyć ten temat wszystkim, może znajdą się chętni.
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz : wszyscy ci co wyrazili chęć tj. 42 osoby na
montaż takich ogniw podpisali umowy. Teraz niektórzy się wycofują, brakuje nam chętnych
w to miejsce, z tym że warunki zostały określone z tymi ludźmi z którymi podpisywano
umowy czyli szukamy takich chętnych, żeby ilość tych paneli była pasująca do naszego
wniosku i do podpisanej umowy.
Więcej pytań nie było.
Radni Rady Gminy jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli sprawozdanie Wójta Gminy.
Adn. pkt 5 i 6
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz – przechodzimy do kolejnego punktu
posiedzenia, mianowicie:
- sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Przerośli za
2017 r.
oraz
-plan pracy GOKSIT w Przerośli na 2018r.
przekazał głos dla Dyrektora GOKSiT.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki Pan Jarosław Rynkiewicz

odczytał sprawozdanie z działalności za 2017r. oraz plan pracy GOKSiT w Przerośli na
2018r. / sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 , plan pracy załącznik nr 7 do protokołu/
Pytania :
Radny Pan Piotr Dyczewski : odnośnie punktu – pozyskiwanie środków z projektów
unijnych – czy coś było uzyskane z tego?
Dyrektor GOKSiT Pan Jarosław Rynkiewicz : poprzednie lata pisałem wnioski , jedyne
źródło takie gdzie gmina też partycypuje w kosztach , niestety wszystkie projekty dotyczą
biznesu, czy wykluczeń społecznych także nie ma dla nas takich środków, są bariery,
ograniczenia, nie ma w tej chwili koniunktury dla takich instytucji jak GOK- i czy inne
tego typu instytucje na zdobywanie środków.
Radny Pan Krzysztof Bogdan : odnośnie festynu - czy na ten rok zaplanowany jest jakiś
zespół jako gwiazda wieczoru?
Dyrektor GOKSiT : w tym roku rozmawialiśmy na temat zaproszenia Zenka Martyniuka
ale nie wiemy jeszcze czy nam to wyjdzie, czy uda się załatwić ale spróbujemy. A może
kogoś innego jak to nie wyjdzie trudno mi w tej chwili powiedzieć.
Pytania odnośnie przedstawionego planu pracy GOKSiT na 2018r. :
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz zabrał głos : odnośnie imprezy niepodległościowej ,
Szanowna Rada nie wyraziła zgody tzn. zrezygnowała z tej grupy rekonstrukcyjnej z tego
przedstawienia bo uznała, że za drogo, ale uroczystość normalnie się odbędzie.
Radny Pan Marcin Brzozowski: odnośnie imprezy nad jez. Kościelnym , mam taką
propozycję żeby Pan Dyrektor zwrócił się do Wójta z wnioskiem o przygotowanie miejsca
pod względem technicznym i ewentualnie pomyśleć o funduszach europejskich - należałoby
utwardzić tam podłoże. Jeżeli Dyrektor złoży wniosek bo jest taka potrzeba to na komisji
będziemy o tym rozmawiać tylko to musi wyjść od pana Dyrektora.
Dyrektor GOKSiT poparł propozycję radnego, dodał : myślę nawet o takiej cyklicznej
imprezie, tam jest takie dobre miejsce, niewykorzystane.
Sołtys wsi Wersele Pan Józef Kardel
wystąpił z pytaniem :
dlaczego nie są
organizowane dożynki na rynku w Przerośli tak jak to było wcześniej co roku kilka lat
temu?
Radny Pan Marcin Brzozowski : Pan Wójt powiedział że rezygnujemy z tej grupy
rekonstrukcyjnej tej bitwy niepodległościowej, a rezygnujemy z tego powodu gdyż
kosztowałoby to 17 tys. zł. czyli musielibyśmy zabezpieczyć w budżecie te pieniądze. Moim
zdaniem to jest troszeczkę za drogo i tutaj Rada w większości zadecydowała, że
rezygnujemy uważając, że te pieniądze można przeznaczyć na coś innego, coś co będzie
trwałe w naszej gminie. Te 17 tys. co zostaną można część przeznaczyć min. na dożynki,
spotkamy się, ustalimy, mamy jeszcze trochę czasu także pomyślimy , ja jestem za tym.
Adn. pkt 7
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz – przechodzimy do kolejnego punktu
posiedzenia, mianowicie:
- sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przerośli za 2017r.
Przekazał głos dla Pani Dyrektor Biblioteki.
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Teresa Zygmunt odczytała sprawozdanie z
działalności za 2017r. /sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu/
Pytania:
Radny Pan Marcin Brzozowski : jak wygląda sytuacja lektur szkolnych, czy są takie do
wypożyczenia w naszej bibliotece?, czy uczniowie z nich korzystają?
Dyrektor Biblioteki: uzupełniam lektury szkolne ale to jest trudna sprawa dlatego że one

się tak zmieniają że trudno za tym nadążyć. Szkoła ma dosyć dobre zaplecze, kupują książki
na bieżąco takie jakie zgłaszają nauczyciele więc ja nie chcę tego powielać i współpracuję
ze szkołą , kupuje tylko to co jest potrzebne. Z niektórych naszych zbiorów korzystają
nawet studenci , dzwonią i wiele rzeczy im potrzebnych znajdują gdzie w innych
bibliotekach tego nie ma.
Więcej pytań nie było .
Adn. pkt 8
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz – przechodzimy do kolejnego punktu
posiedzenia, mianowicie:
-sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli za 2017r.
przekazał głos dla Kierownika GOPS.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli Pan Rafał Lejmel w
skrócie przedstawił, odczytał sprawozdanie – najważniejsze informacje / sprawozdanie
stanowi załącznik nr 9 do protokołu/
Pytania:
Radny Pan Krzysztof Bogdan : jakie są kryteria dożywiania dzieci w szkole?
Kierownik GOPS odpowiadając: przede wszystkim dochodowość i tutaj jest podwyższone
to kryterium bo to nie jest podstawowe te 514zł. tylko podwyższone do 150%. Ustawa mówi
wprost, że musi występować jeszcze
jedna z przesłanek oprócz kryterium czyli
niepełnosprawność, wielodzietność, bezrobocie, ubóstwo formalne to poniżej kryterium.
Jeżeli występują te przesłanki to rodzina może ubiegać się o pomoc w ramach programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Radny Pan Piotr Dyczewski : odnośnie tej pomocy 75 plus – ile osób na terenie gminy
skorzystałoby z tego programu tak w przybliżeniu?
Kierownik GOPS : robiłem wstępną kalkulację to co mamy obecnie to są 4 osoby, które by
się kwalifikowały a dodatkowo dwie jeszcze by doszły.
Radny Pan Marcin Brzozowski : jaka jest różnica - pracownik zatrudniony na umowę o
pracę a na umowę-zlecenie?
Kierownik GOPS : taniej jest zatrudnić pracownika na umowę o pracę niż na umowęzlecenie – koszt jest niższy przy umowie-zlecenie.
Radna Pani Ewa Bednarek : czy można odmówić przyznania pomocy takiej osobie, która
nie chce współpracować?
Kierownik GOPS : tak, ustawa wprost mówi, że osoba która odmawia np. przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego lub marnotrawi świadczenie albo nie podejmuje żadnej
współpracy z pracownikiem socjalnym , takiej osobie można odmówić wówczas pomocy i
wydać decyzje odmowną od której służy odwołanie.
Adn. pkt 9
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz – przechodzimy do kolejnego punktu
posiedzenia, mianowicie:
- sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Przerośli za 2017r.
przekazał głos dla Kierownika GOPS .
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli Pan Rafał Lejmel odczytał
sprawozdanie – najważniejsze informacje / sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do
protokołu/ , czy są pytania?
Radny Pan Piotr Dyczewski: czy na terenie gminy , szkół naszych wystąpiły przypadki

narkomanii?
Kierownik GOPS : ze szkół nie mam takiej informacji, jeżeli natomiast chodzi o działalność
naszego ośrodka to taki informacje są, mamy kilka takich przypadków, nie jest ich dużo ale
to nie są osoby w wieku szkolnym.
My jako ośrodek takiej informacji nie mamy ale
działalność profilaktyczną musimy prowadzić.
Adn. pkt 10
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz – przechodzimy do kolejnego punktu
posiedzenia, mianowicie:
-sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Przerośl.
przekazał głos dla Kierownika GOPS.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli Pan Rafał Lejmel odczytał
sprawozdanie – najważniejsze informacje / sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do
protokołu/ , czy są pytania?
Pytań nie było.
Adn. pkt 11
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz – przechodzimy do kolejnego punktu
posiedzenia, mianowicie:
-sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
za rok 2017.
przekazał głos dla Kierownika GOPS.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli Pan Rafał Lejmel odczytał
sprawozdanie – najważniejsze informacje / sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do
protokołu/ , czy są pytania?
Dyrektor GOKSiT Pan Jarosław Rynkiewicz wrócił do sprawozdania alkoholowego - stu
pięciu alkoholików było zarejestrowanych tak? wiadomo, że alkoholikiem jest się całe życie
pijącym czy trzeźwiejącym i tu moje pytanie - czy z tych zarejestrowanych jest taki który w
ogóle nie pije?
Kierownik GOPS : takiego rejestru jeszcze nie mamy i myślę, że taki rejestr jest trudny do
zrobienia.
Więcej pytań nie było , Przewodniczący podziękował Kierownikowi za przedstawienie i
omówienie sprawozdań.
Następnie Pan Przewodniczący ogłosił kilkuminutową przerwę .
Ponieważ na Sesję przybyli rodzice uczniów Szkoły Podstawowej w Pawłówce Radny Pan
Adam Stefan Kościuch zaproponował aby zmienić porządek obrad i udzielić głosu
rodzicom .
Rodzice przybyli w związku ze złożonym wcześniej podaniem do Wójta Gminy i do Rady
Gminy z prośbą o dofinansowanie szkoły w Pawłówce w niezbędne materiały dydaktyczne,
pomoce naukowe potrzebne do przedmiotów takich jak fizyka, chemia, biologia.
Przedstawicielka rodziców dodała: do dnia dzisiejszego nie mamy odpowiedzi a
chcielibyśmy wiedzieć na jakim to jest etapie i jak zostanie to rozwiązane. Dyrektor szkoły
sporządził listę najbardziej potrzebnych pomocy i to byłby koszt w granicach 8 – 10 tys. zł.
Stąd nasze pytanie i prośba zarazem w stronę radnych i pana Wójta - czy w ogóle znajdą
się jakieś środki na to? Głos zabrał kolejny rodzic : chodzi o to, że mija już drugie

półrocze a dzieci pracują na zasadzie obrazków , VII klasa , nie mają na czym pracować a
nie da się wszystkiego pokazać i wytłumaczyć na obrazku bez pomocy naukowych np.
doświadczenia z chemii nie da się zrobić. Chcielibyśmy wiedzieć, czekamy i nie mamy
żadnej odpowiedzi.
Po dłuższej dyskusji głos zabrał Radny Pan Marcin Brzozowski : myślę, że najbardziej
sensownym rozwiązaniem było by stworzenie kosztorysu co jest potrzebne i ile to kosztuje,
my z Panem Dyrektorem spotkalibyśmy się na komisji następnej, przeanalizowali to i
ewentualnie uzgodnimy czy da się zrobić zmiany w budżecie i jakieś pieniądze na to
przyznamy - takie jest moje zdanie.
Radny Pan Adam Stefan Kościuch zabrał głos: na komisji pytałem Wójta o pieniądze na
ten cel dostałem odpowiedź że nie ma środków w budżecie na ten rok , nie ma subwencji ,
subwencje na małe szkoły spłyną dopiero z początkiem 2019r. więc na ten rok nie ma
możliwości. Szkoła nie może funkcjonować a oczekujemy żeby ta szkoła w Pawłówce
uczyła jak najlepiej, jak na najwyższym poziomie i bez tego zaplecza dydaktycznego to
będzie niemożliwe i skoro mówimy ośrodkach a ten temat był znany Wójtowi, Dyrektorowi ,
nam i rodzicom dlatego ja we właściwym czasie kiedy będziemy dyskutowali nad budżetem
zgłoszę poprawkę do budżetu z uzasadnieniem i ze wskazaniem środków finansowania tej
kwoty a koledzy radni zadecydują.
Nastąpiła burzliwa dyskusja na ten temat po której głos zabrał Radny Pan Brzozowski
stwierdzając : my jako rada na pewno przychylimy się do tego, żeby dać te pieniądze.
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz dodał : myślę, że Pan Kościuch dobrze
powiedział, że dojdziemy do omawiania budżetu i wtedy Szanowna Rada będzie mogła
podjąć decyzję.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz podziękował rodzicom za przybycie
i przedstawienie problemu. Rodzice opuścili sale obrad.
Adn. pkt 12
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz – przechodzimy do kolejnego punktu
posiedzenia, mianowicie:
-sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
/ Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do protokołu /.
Dodał : każdy sprawozdanie ma przed sobą, na komisjach było omawiane, czy są pytania?
Pytań nie było .
Adn. pkt 13
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz – przechodzimy do kolejnego punktu
posiedzenia, mianowicie:
-sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy za 2017 rok Gminy Przerośl z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego
Przewodniczący odczytał sprawozdanie, / sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do
protokołu/, pytań nie było.
Adn. pkt 14
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz – przechodzimy do kolejnego punktu
posiedzenia, mianowicie:
-sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Przerośl, zgłaszanych przez nie

wniosków i ich realizacji oraz realizacji uchwał Rady Gminy Przerośl za 2017r.
Przewodniczący wyjaśnił : na komisjach o tym rozmawialiśmy, jeśli ktoś chce zabrać głos
to proszę.
Radny Pan Adam Stefan Kościuch : w imieniu Komisji stałych , w imieniu swojej Komisji
w skrócie przedstawię: Komisje zbierały się zgodnie z planem pracy zatwierdzonym
Uchwałą Rady Gminy. Podejmowały ważne decyzje, rozpatrywały sprawy nurtujące
mieszkańców . Posiedzenia komisji wspólnych odbywały się na 11 posiedzeniach dodatkowo
Komisja Rewizyjna obradowała oddzielnie. Kto jest zainteresowany może zapoznać się ze
szczegółowym sprawozdaniem. / sprawozdanie stanowi załącznik nr 15 do protokołu/.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz dodał: w ciągu roku 2017 odbyło
się 9 obrad Sesji, głównie skupialiśmy się na ważnych inwestycjach , było też bardzo dużo
spraw takich bieżących typu remonty dróg, drobne inwestycje. Były też komisje wyjazdowe
min. jeśli chodzi o działki gminne czy drogi.
Adn. pkt 15
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz : przechodzimy do kolejnego punktu
posiedzenia, mianowicie :
- interpelacje i zapytania radnych
Radna Pani Anna Puza - niejednokrotnie zgłaszałam ten problem, więc chcę znowu
przypomnieć - sprawy, które się powtarzają ciągle i nic nie jest robione min. zgłaszałam o
barierkę w Bućkach gdzie jest ostry zakręt, zgłaszałam też barierkę we wsi Przełomka tam
gdzie jest urwisko w stronę jeziora. Natomiast teraz ze względu na to, że przyszła już
wiosna i ruszają remonty dróg to w imieniu Sołtysa Wersel proszę o naprawę drogi w
Werselach.
Radny Pan Piotr Dyczewski zabrał głos : o tablicach informacyjnych w kierunku
Dubeninek już wiemy - poszły do odnowienia.
- wracam do sprawy skrzyżowania ul. Żabia i ul. Kamińskiego – tam naprawdę nie można
przejść chodnikiem na skrzyżowaniu obok Pana Ułanowicza – studzianki wystają 15 cm.
- kolejna sprawa - ludzie mnie pytają i chcieliby wiedzieć czy przez ostatnią kadencję i
przez poprzednie też – czy Wójt kiedykolwiek otrzymywał jakieś nagrody?
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz odpowiedział od razu : nie, przepisy zabraniają
żeby Wójtowi jakiekolwiek nagrody dawać .
Radna Pani Małgorzata Andruczyk zadała pytanie do Radnego Powiatu Pana Sławomira
Małachowskiego : w sprawie remontu tej naszej drogi w Pawłówce – kiedy te nasze asfalty
będą poprawione? Bo ludzie już coraz bardziej narzekają .
Sołtys wsi Wersele Pan Józef Kardel prośba o zrobienie porządku z drogą w Werselach – to
jest odcinek 200m , wykopać rowy i poprawić . Druga sprawa to tablice informacyjne
„Wersele” postawić, poprawić bo nie widać jaka to wieś – to jest na powiatowej drodze i
trzeba to zgłosić . Kolejna – ktoś rozorywuje drogę, nie będę mówił kto ale trzeba zwrócić
uwagę żeby tego nie robił.
Radny Pan Sławomir Serafin zwracając się do Radnego Powiatu Pana Sławomira
Małachowskiego : już to wcześniej zgłaszałem – droga powiatowa w Blendzie w kierunku
Kolonia Przerośl jest nieprzejezdna.
Radny Powiatu Pan Sławomir Małachowski odpowiedział : zgłaszałem to już do powiatu
na zarządzie powiatu i Starosta dla Dyrektora Zarządu Dróg kazał się tym zająć.
Dodał : zawsze wszystko zgłaszam po sesji wszystkie wasze potrzeby i oczekiwania .
Radny Pan Piotr Dyczewski też zwracając się do Radnego Powiatu : chodzi o drogę
powiatową do Wersel do toru, która idzie do Prawego Lasu - w styczniu czy lutym było

posypywane żwirem, nie wiem kto tak zarządził, i ten żwir który został posypany ta glinka
która nie powinna być nigdy posypywana zostało to przez równiarkę czy inne urządzenie
rozepchnięte na boki i dalej jest to samo nic to nie dało. Nie wiem kto tak zarządza takimi
sprawami?
Sołtys wsi Pan Krzysztof Jokajty też wspomniał o posypywaniu o dodał, że jest to robione
nie tak jak powinno.
Radna Pani Alicja Świerzbin - prośba o żwir na drogę na drodze Kol. Przerośl – Zusenko
oraz o wycinkę zakrzaczeń
Radny Powiatu Pan Sławomir Małachowski : ja przyjmuję wszystko od Państwa i
przekazuję to do powiatu, do zarządu.
Radny Pan Sławomir Serafin : czy jest możliwość dodania jeszcze więcej pieniędzy na
drogę na Prawy Las i zrobienia dalej do końca tą drogę?
Radny Powiatu : raczej nie, wynegocjowaliśmy tyle i powiat więcej nie ma.
Radna Pani Teresa Kruszko : w sprawie ulicy Wielkiej – czy będzie przedłużona dalej
kierunku Suchockiej przy okazji robienia tej ulicy?
Radny Pan Piotr Dyczewski dołączył się do tej sprawy dodając: zostaje tam dosłownie
50 m w kierunku do Suchockiej i do tego zjazdu to można by dołożyć te 30 tys. zł. czy
trochę więcej i zrobić, żeby to jakoś wyglądało - takie jest moje zdanie .
Radny Pan Marcin Brzozowski odnośnie tablic – należałoby wysłać komisję czy kogoś z
pracowników z urzędu żeby skontrolowali te tablice, one niedawno były kupowane część z
nich jest już położona, poniszczona czy w ogóle zabrana.
- druga sprawa – robi się ciepło, sucho – należałoby wysłać kilka pism na poszczególne
ulice żeby ludzie uporządkowali chodniki , obejścia przy swoich posesjach.
Radna Pani Ewa Bednarek odnośnie działki na przeciw boiska szkolnego , to jest gminna
działka – tam jest tyle śmieci różnych , jest nie posprzątane – coś trzeba z tym zrobić.
Radny Pan Piotr Dyczewski : sprawa, którą już tez zgłaszałem, chodzi o pastuch pod
napięciem przy samym chodniku na ul. Kamińskiego, tam spacerują rodzice z małymi
dziećmi i nadal nic nie jest zrobione w tym kierunku.
Więcej pytań i interpelacji nie było.
Adn. pkt 16
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Wójt:
do wszystkich tych spraw o których tu rozmawialiśmy to podziękuję za sygnały przyjąłem
do wiadomości natomiast odniosę się do interpelacji radnej Pani Anny Puza odnośnie
barierek. Taka barierka kosztuje ponad 30 tys. zł. - jedna do Przełomki druga do Bućk to
razem ok. 70 tys. zł. Chcę przypomnieć, że takich barierek u nas trzeba postawić by było co
najmniej za milion bo nie tylko w tamtych miejscach. Jeżeli Szanowna Rada życzy to tutaj w
budżecie jest spora kwota przeznaczona na remonty dróg, przepusty i dokumentację to
można te 80 tys. zł. obciąć przenieść i zrobić te barierki. Barierki takie muszą posiadać
atest , to nie mogą być takie proste zwykłe zrobione we własnym zakresie.
Radna Pani Anna Puza : uważam, że bezpieczeństwo ludzi jest ważniejsze niż np.
siłownia w parku, można z niej zrezygnować.
Radny Pan Krzysztof Bogdan odniósł się do remontów dróg , poprawiania tych naszych
dróg gminnych koparką : uważam że nasza gmina ma takie zaplecze maszynowe, że ta
koparka gminna powinna być częściej używana a do tego żeby dzieci szkolne rozwieść
można było by zatrudnić innego kierowcę bo jest sprzęt a kierowca koparki rozwozi też
dzieci to nie ma kiedy poprawiać tych dróg bo musi pilnować godzin rozwożenia. Uważam,

że jeżeli droga nie będzie miała rowów zrobionych poprawionych to niewiadomo ile tego
żwiru na nią się będzie sypało to nic nie pomoże.
Radna Pani Ewa Bednarek zabrała głos w sprawie Ośrodka Zdrowia i obecnie jego
działania : są różne opinie, początkowo byłam zbulwersowana na chwilę obecną uważam,
że te zmiany wprowadzone w ośrodku to powinien być na to jakiś okres przejściowy żeby
ludzie się przyzwyczaili. Trzeba było powiadomić jakoś tych mieszkańców przystosować ich
do tego żeby wiedzieli że takie zmiany będą.
Nastąpiła burzliwa dyskusja na temat obecnego działania ośrodka zdrowia.
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz kontynuując odpowiedzi :
- w sprawie ul Wielkiej chcę dodać, że kiedy ulica była projektowana to wszystko wszystkim
pasowało a teraz jak wszystko jest gotowe, zatwierdzone to pojawiają się jakieś zmiany. Nie
mówię nie, jeżeli z przetargu będziemy wiedzieli jakie to będą pieniądze i jeżeli ustalicie że
przy okazji przebudowy ul. Wielkiej to można zrobić to zobaczymy, ale to dopiero będziemy
mogli coś powiedzieć po przetargach.
Radna Pani Teresa Kruszko przypomniała o składanych podaniach na remont drogi na
Nową Przerośl
Radny Pan Piotr Dyczewski wracając jeszcze do ul. Wielkiej i do tej końcówki drogi – tam
jest ładnie już utwardzone, jest odpływ i jeżeli kłaść to położyć na to tego łamanego
tłucznia piątki do tej górki tylko odrobinę trzeba przy wszystkim pomyśleć cokolwiek się
robi.
- kolejna sprawa to zakup dystrybutora na paliwo o którym już wcześniej mówiłem - czy to
jest jakiś przepis na to czy można - jak to wygląda zgodnie z przepisami ?
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz : zorientujemy się jak to jest i przekażemy
Adn. pkt 17
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - przechodzimy do kolejnego punktu
posiedzenia, mianowicie podjęcie uchwał w sprawie :
- zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018r.
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.
Przed wystąpieniem Pani Skarbnik głos zabrał Radny Pan Adam Stefan Kościuch:
składam wniosek formalny , poprawkę do zmiany budżetu na 2018r. – dodanie kwoty w
wydatkach przybliżeniu kwoty 10 tys. zł. na zakup niezbędnych pomocy dla Szkoły
Podstawowej w Pawłówce i wskazanie źródła finansowania , proszę o dyskusję i poddanie
głosowaniu.
Wójt wstępnie wyjaśnił – na monitoring było przeznaczone 30 tys. zł. po dokładnych
obliczeniach wystarczy na to 20 tys. zł. więc te pozostałe 10 tys. zł możemy przeznaczyć na
zakup materiałów dla Szkoły Podstawowej w Pawłówce.
Radni przystąpili do głosowania.
Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu
Sesji, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0
Wniosek został przyjęty.
Następnie głos zabrał Radny Pan Sławomir Serafin:

odnośnie sprzedanej działki w

Hańczy, żeby te pieniądze były przeznaczone na wieś , na drogę którą wskażą mieszkańcy składam w tej sprawie wniosek formalny.
Nastąpiła burzliwa dyskusja po której stwierdzono żeby w pierwszej kolejności ustalić to z
mieszkańcami Hańczy.
Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński : proszę o głosowanie , kto jest za tym żeby w
ogóle rozpatrzeć ten wniosek Pana Serafina ?
Radni przystąpili do głosowania.
Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu
Sesji, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0
Wniosek został przyjęty.
Następnie głos zabrał Radny Pan Piotr Dyczewski : wspomniał o remoncie remizy OSP w
Przerośli był zrobiony systemem gospodarczym własnym sumptem i zostało to zrobione
szybko i dobrze i na pewno taniej niż gdyby była wynajęta firma, więc odnosząc się teraz
do zaplanowanego remontu pomieszczenia gminnego na ul. Rynek 4 czy nie można tego
zrobić w ten sam sposób?
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz : można , ale w pierwszej kolejności chce zrobić
remont remizy w Pawłówce, oczywiście nie wszystko da się zrobić swoim sumptem.
Radny Dyczewski : kolejna sprawa zwiększono wydatki na zakup agregatu czy ktoś się
dowiadywał jaki to jest koszt, bo to najlepszy by był agregat samoodpalający.
Wójt wyjaśnił: tak dowiadywaliśmy się i koszt jest taki jaki wpisano wydatkach budżetu.
Radny Pan Adam Stefan Kościuch : odniósł się do wydatków przeznaczonych na promocję
gminy , odnowienie herbu czy tym podobne rzeczy - uważam, że to jest też ważne ale
ważniejsze są drogi nasze i myślę że z tego można przeznaczyć na drogę w Hańczy.
Radny Pan Marcin Brzozowski : należałoby zastanowić się nad odnowieniem czy wymianą
tablic które stoją na wjeździe do Przerośli „Przerośl wita” bo są bardzo zniszczone i nie
ładnie to wygląda.
Skarbnik Gminy Pani Grażyna Franko odczytała i wyjaśniła dokonanie zmian w budżecie.
/ objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie Gminy Przerośl na 2018 r. stanowią
załącznik nr 7 do poniższej uchwały/.
Nastąpiła burzliwa dyskusja , każdy miał swoje zdania, swoje potrzeby do budżetu.
Radny Pan Marcin Brzozowski wystąpił z prośbą, z którą występował już wcześniej i nie
zostało to ujęte w budżecie, mianowicie o zakup kostki brukowej , dodał : uważam, że
powinno się mieć na stanie w rezerwie zawsze taką kostkę jakieś 200-300m i sukcesywnie
można wtedy coś robić.
Radny Pan Krzysztof Bogdan wrócił ponownie do sprawy zatrudnienia człowieka do
pracy bo tyle jest zaplanowane to kto to będzie robił?
Więcej 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 2018r. głosowało
12 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji, głosów
przeciwnych – 0, głosów
wstrzymujących się – 2
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR XXVII/ 197 /2018

RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 27 marca 2018r.
stanowi załącznik Nr 16 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 XXVII/ 198 /2018
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 27 marca 2018r.
stanowi załącznik Nr 17 do protokołu
- projektu dostosowania sieci gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia
1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. prowadzonych przez Gminę Przerośl, a także
określenia obwodów tych szkół
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, poprosił o zabranie głosu Sekretarza Gminy.
Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński wyjaśnił: gimnazjum jest do 2019r. i sieć
gimnazjum trzeba dostosować do nowego ustroju szkolnego podejmując uchwałę.
Uwag i zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o głosowanie.
Radni przystąpili do głosowania.
Za przyjęciem uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci gimnazjum do nowego
ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
prowadzonych przez Gminę Przerośl, a także określenia obwodów tych szkół głosowało
14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji, głosów przeciwnych – 0, głosów
wstrzymujących się – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XXVII/ 199 /2018
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 27 marca 2018r.
stanowi załącznik Nr 18 do protokołu

-przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Przerośl na rok 2018
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, dodał: na komisjach było to już omawiane, co roku podejmujemy taką uchwałę,
mamy zawartą umowę z ośrodkiem w Giżycku i w tej chwili przebywa tam jeden piesek.
Radny Pan Piotr Dyczewski dodał: tak jak mówiłem o tym już wcześniej umieszczać to na
stronie internetowej Gminy Przerośl, może ktoś się zainteresuje.
Uwag i zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o głosowanie.
Radni przystąpili do głosowania.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przerośl na rok
2018 głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji. Głosów przeciwnych – 0,
głosów wstrzymujących się – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XXVII/ 200 /2018
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 27 marca 2018r.
stanowi załącznik Nr 19 do protokołu
- podziału Gminy Przerośl na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, dodał: na komisjach o tym rozmawialiśmy, czy są pytania?
Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński wyjaśnił : mamy trzy lokale wyborcze,
w związku ze zmianą ustawy Kodeks Wyborczy, który wymusza na nas żeby do 30 marca
podjąć uchwałę w sprawie obwodów i okręgów , u nas pozostaje bez zmian: I okręg –
Szkoła Podstawowa w Pawłówce, II okręg – Urząd Gminy w Przerośli , III okręg – GOKSiT.
Uwag i zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o głosowanie.
Radni przystąpili do głosowania.
Za przyjęciem uchwały w sprawie podziału Gminy Przerośl na stałe obwody głosowania,
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych głosowało
14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji, głosów
przeciwnych – 0, głosów
wstrzymujących się – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XXVII/ 201 /2018
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 27 marca 2018r.
stanowi załącznik Nr 20 do protokołu
- podziału Gminy Przerośl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, dodał : na komisjach o tym rozmawialiśmy, były propozycje żeby to zmienić , żeby
uporządkować miejscowości do siebie przyległe , czy są uwagi?
Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński wyjaśnił: wpłynęły dwa podania do Wójta
Gminy i do Rady Gminy w sprawie zmiany okręgów danych wsi - tu Sekretarz odczytał
podania / podania stanowią załącznik Nr 21 i 22 do protokołu / .
Nastąpiła burzliwa dyskusja na temat tych zmian, radni otrzymali propozycję nowego
podziału po uwzględnieniu już próśb tych mieszkańców którzy chcą zmian .
Radna Pani Anna Puza zgodnie z przepisami to mogą być wsie sąsiadujące a w
okręgu : Wersele, Hańcza i Przełomka te wsie nie sąsiadują ze sobą .
Radni analizowali po kolei wsie i ich granice, padały różne zdania, nie wszyscy się ze sobą
zgadzali.
Radny Pan Marcin Brzozowski : to co zostało zmienione, to co macie przed sobą to
teraz będzie miało sens te wsie wszystkie graniczą ze sobą.
Głos zabrał mieszkaniec Łanowicz Małych, który kontaktował się z Panią Komisarz
Wyborczą w tej sprawie czy zgodnie z prawem można te zmiany wprowadzić, dodał : Pani
Komisarz powiedziała, że jak najbardziej, oglądając mapę naszej gminy i porównując nasz
stary podział okręgów powiedziała, że połowę tych okręgów powinno się zmienić więc nie
wiem po co teraz tyle krzyku ? To co Radny Marcin Brzozowski proponuje uważam, że nie
jest to może takie idealne ale może pójść na jakiś kompromis i to zmienić.
Burzliwa dyskusja po której przystąpiono do głosowania
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o głosowanie najpierw kto
jest za starymi określonymi okręgami wyborczymi?
Radni przystąpili do pierwszego głosowania.
Za wnioskiem zgłoszonym - za starymi określonymi okręgami wyborczymi głosowało 4
radnych obecnych na posiedzeniu Sesji, głosów przeciwnych – 5, głosów wstrzymujących
się – 5 .
Następnie przystąpiono do drugiego głosowania .
Za wnioskiem zgłoszonym - za nowym porządkiem, nowym podziałem na okręgi
wyborcze głosowało 5 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji, głosów przeciwnych – 4,
głosów wstrzymujących się – 5 .
Zostaje nowy porządek , nowe okręgi wyborcze przedstawione na dzisiejszym posiedzeniu.
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR XXVII/ 202 /2018
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 27 marca 2018r.
stanowi załącznik Nr 23 do protokołu

- udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, dodał: na komisjach o tym rozmawialiśmy, wyjaśnialiśmy, czy są pytania?
Uwag i zapytań nie zgłoszono.
Radni przystąpili do głosowania.
Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr.

Ludwika Rydygiera w Suwałkach głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji,
głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR XXVII/ 203 /2018
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 27 marca 2018r.
stanowi załącznik Nr 24 do protokołu
- Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przerośl na lata 2018-2020
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, wyjaśnił: na komisjach o tym rozmawialiśmy, wyjaśnialiśmy , taki program musiał
powstać , czy są uwagi, pytania?
Uwag i zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o głosowanie.
Radni przystąpili do głosowania.
Za przyjęciem uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przerośl na
lata 2018-2020 głosowało
14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji, głosów
przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XXVII/ 204 /2018
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 27 marca 2018r.
stanowi załącznik Nr 25 do protokołu
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację inwestycji
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, wyjaśnił: na komisjach o tym rozmawialiśmy, wyjaśnialiśmy, 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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu
na realizację inwestycji głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji, głosów
przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XXVII/205 /2018
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 27 marca 2018r.
stanowi załącznik Nr 26 do protokołu

- rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, wyjaśnił: na komisjach o tym rozmawialiśmy, wyjaśnialiśmy, uzgodniliśmy, że
uznamy tą skargę za bezzasadną, czy ktoś chce zabrać głos?
Radny Pan Krzysztof Bogdan dodał, że można im dać taką propozycję żeby wzięli
zaufanego geodetę dla którego wierzą i który jeszcze raz niech zrobi dla nich podział i
wtedy będą wiedzieli. Nastąpiła dyskusja po której stwierdzono, że to nic nie da.
Uwag i zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o głosowanie.
Radni przystąpili do głosowania.
Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta
Gminy głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji, głosów przeciwnych – 0,
głosów wstrzymujących się – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XXVII/206 /2018
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 27 marca 2018r.
stanowi załącznik Nr 27 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, wyjaśnił: na komisjach o tym rozmawialiśmy, wyjaśnialiśmy, 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 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 XXVII/207 /2018
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 27 marca 2018r.
stanowi załącznik Nr 28 do protokołu

- nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, dodał: na komisjach o tym rozmawialiśmy, wyjaśnialiśmy, czy są pytania?
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz - zaproponował żeby w tym roku
wyodrębnić ten fundusz na okres jednego roku, zobaczyć jak to będzie, dodał : jeżeli by
Szanowna Rada podjęła uchwałę o wyodrębnienie funduszu sołeckiego to będzie fundusz na
rok 2019. W przypadku wprowadzenia funduszu zabezpieczamy 300 tys. zł. w budżecie
gminy , z ministerstwa możemy otrzymać potem 25% z tych 300 tys. zł.
Jeżeli sołtys z
danej wsi wraz z radą sołecką mają pomysł na co te pieniądze wykorzystać, oczywiście
mogą one być wykorzystane na zadania własne gminy, to składają wniosek do Wójta, Wójt
ten wniosek weryfikuje i sprawdza czy zgodny z przepisami czy nie.
Jeżeli wszystko się
zgadza to ten wniosek przepuszcza i Rada Sołecka wraz z Sołtysem realizują i rozliczają się
z tego wniosku. Jeżeli któryś sołtys z Radą Sołecką nie chce albo nie ma pomysłu to nie
składa wniosku. Pieniądze leżą rok w budżecie ponieważ w każdej chwili sołtys może się
zdecydować i zechce coś robić, jeżeli nie są wykorzystane to przechodzą na rok następny.
Nastąpiła burzliwa dyskusja na temat funduszu sołeckiego, ponieważ sołtysów było mało na
posiedzeniu ciężko było coś dowiedzieć się czy chcą.
Więcej uwag i zapytań nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz poprosił o głosowanie.
Radni przystąpili do głosowania.
Za przyjęciem uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego
głosowało
10
radnych obecnych na posiedzeniu Sesji,
głosów
przeciwnych – 3, głosów wstrzymujących się – 1
Uchwała została podjęta.
UCHWAŁA NR XXVII/208 /2018
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 27 marca 2018r.
stanowi załącznik Nr 29 do protokołu

Adn. pkt 18
Wolne wnioski i informacje :
Radny Pan Krzysztof Bogdan - odnośnie działki gminnej, żwirowni na Nowej Przerośli
złożył propozycję: czy mógłby tam powstać jakiś budynek mieszkalny, można by było coś
tam zrobić np. mieszkanie plus. Nie trzeba tej działki sprzedawać tylko zapytać naszych
mieszkańców jak oni to widzą i czy by było chętnych, tam jest bardzo piękne miejsce z
widokiem na Przerośl i mógłby tam powstać blok mieszkalny - myślę, że warto by było
pomyśleć o tym.
Radny Pan Marcin Brzozowski poparł wniosek radnego Krzysztofa Bogdana uważając,
że jest to bardzo dobry pomysł.
Wójt Gminy pan Sławomir Renkiewicz zabrał głos w sprawie ośrodka zdrowia ponieważ
jest to ostatnio gorący temat: wszystkim będę to mówił, że jeżeli są problemy z ośrodkiem
zdrowia to w pierwszej kolejności idzie się do kierownika zakładu pracy czyli Pani doktor,
jeśli to nie pomoże to w drugiej kolejności do NFZ – tyle na ten temat.
Druga sprawa to temat Szkoły Podstawowej w Pawłówce : proszę się zastanowić

ponieważ rozdzieliliśmy godziny, teraz daliśmy na zakupy – bardzo dobrze. Teraz Pan
Dyrektor przyniósł podanie , prośbę od rodziców żeby porozdzielał wszystkie godziny . Co
się z tym wiąże? Zatrudnienie dodatkowego nauczyciela , czyli dochodzimy do tego, że
koszt zamiast się zmniejszać będzie się zwiększał więc proszę trochę pomyśleć.
Nastąpiła burzliwa dyskusja na temat utrzymania Szkoły Podstawowej w Pawłówce.
Adn. pkt 19
Po wyczerpaniu się porządku dziennego posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Pan
Wiesław Radzewicz podziękował za przybycie i ogłosił zamknięcie obrad XXVII Zwyczajnej
Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:
Bogumiła Jankowska

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Radzewicz

