
  

                                                       PROTOKÓŁ  NR  XXVIII / 18        

               z obrad posiedzenia XXVIII  Zwyczajnej  Sesji  Rady Gminy w Przerośli  odbytej 

                                                  w dniu  19 kwietnia  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.   10.00 

MIEJSCE  OBRAD :  Sala konferencyjna Urzędu Gminy 

OBECNYCH  RADNYCH NA  SESJI :  12 

 

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

Przewodniczący Rady  Gminy  Wiesław  Radzewicz :  Otwieram XXVIII  Zwyczajną  Sesję  

Rady Gminy Przerośl  zwołaną postanowieniem  z dnia    9  kwietnia   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)  otwarcie obrad   XXVIII  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  27 marca  2018r., 

5)  ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok, 

6) interpelacje i zapytania radnych,   

7) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 

8) zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, 

9) podjęcie uchwał w sprawie: 

    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok, 

    b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, 

    c) zmiany  budżetu gminy  na 2018r.,  

    d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018 – 2023, 

    e) udzielenia pomocy rzeczowej dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach, 



    f)  udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach,   

    g) podziału Gminy Przerośl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz     

        liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, 

    h) uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego,  

    i) uzgodnienia projektu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego. 

10) wolne wnioski i informacje, 

11) zamknięcie  obrad XXVIII 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 12 radnych za przyjęciem porządku obrad 

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

Porządek obrad został przyjęty. 

 

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

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

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż protokół z Sesji odbytej w dniu 27 marca 2018r. 

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 12 radnych za przyjęciem protokołu z obrad 

poprzedniej Sesji Rady Gminy głosowało 12 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  27 marca 2018r.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr  5   do oryginału protokołu.   

Dodał dwie informacje: 

-pierwsza: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 

uruchomił program  „Azbest 2018 – 2019” , przygotowujemy się do tego programu i myślę, 

że kolejne osoby przestaną mieć problem z utylizacją eternitu.  

-druga: nasi uczniowie klas III  jak co roku jeżdżą  do Suwałk na basen uczyć się pływać, 

mogą tam jeździć wszystkie chętne dzieci z klas I – III. Program ten finansuje Podlaski 

Wojewódzki Związek Sportowy w Białymstoku natomiast Gmina Przerośl zapewnia  

transport.   

Radny Pan Krzysztof Bogdan  zwrócił się z pytaniem :  czy już  wiadomo jaki będzie termin 

odbioru  eternitu ?  

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  odpowiadając : nie wiadomo jeszcze  ponieważ do 

5 maja jest termin składania wniosków do Urzędu Wojewódzkiego,  Urząd ma termin na 

rozpatrzenie tych wniosków i przydzielenie pieniędzy następnie my musimy ogłosić przetarg 

itd.  czyli  to jeszcze trochę potrwa.  

 



Więcej pytań nie było.  

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:  

-ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok,     dodał :  pan Kierownik GOPS tak 

obszernie nam wyjaśnił na ostatnich komisjach i sesji ten temat bardzo szczegółowo,   myślę 

że nie ma potrzeby tego powtarzać , każdy ocenę ma przed sobą ,  czy są pytania? 

/Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017r.  stanowi załącznik  nr 6  do protokołu/. 

Pytań i uwag nie wniesiono.  

 

 Adn. pkt  6 

 -  interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Pan Marcin Brzozowski  :  co roku składam w inwestycjach wniosek – chodzi o 

przebudowę drogi w stronę Linowa czyli części ulicy Holendry, chciałbym żeby gmina 

podjęła jakieś kroki czy zwróciła się do Starostwa lub Powiatowego Zarządu Dróg żeby  

poczynić ten pierwszy krok i przygotować jakąś dokumentację na  poprawę tej drogi ze 

względu na to, że ten pierwszy przepust na tej ulicy jest załamany, woda się cały czas tam 

zbiera i zalewa część  łąk.  Również przepust  obok Państwa Radziszewskich, myślę że może 

jeszcze wytrzyma to lato.  Jeżeli nie będziemy mieli dokumentacji to na pewno przedłuży się 

to w czasie a tą pracę i tak trzeba zrobić bo jest coraz gorzej.  

- druga sprawa :  dokumentacja na ulicę Wiżańską  , też chciałbym żeby poczynić jakieś 

kroki w tym kierunku .  

Radny Pan Piotr Dyczewski:  odnośnie ulicy Krótkiej, już wcześniej o tym mówiłem,  

rozmawiałem z tymi ludźmi i ta woda płynie im na posesję  a asfalt od ich strony jest 

pokruszony – warto było pomyśleć i coś z tym zrobić.  

Radna Pani Anna Puza  w imieniu sołtysa zapytała o drogę w Zarzeczu -  czy będzie 

kiedykolwiek poprawiana .  

Więcej pytań i interpelacji nie było.  

 

Adn. pkt 7  

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Wójt:  

- odnośnie przebudowy dalszego ciągu  ulicy Holendry – zwracałem się już do Powiatu   

   kilkakrotnie również w sprawie budowy tych przepustów czy mostów,  dostaliśmy  

   odpowiedź  od Pana Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, że  czyni starania żeby  

   pozyskać pieniądze na budowę tego mostu ,  to było już dużo wcześniej ale  mogę jeszcze  

   raz ponowić i do Pana Starosty się zwrócić,  

- odnośnie ulicy Wiżańskiej -  dokumentacja jest już zrobiona, 

- odnośnie ulicy Krótkiej -  jest tam problem, na działkę może ta woda nie spływa tylko  

   chlapie na płot tych Państwa w porze deszczowej .  Jeżeli będziemy robili ulicę Wielką to  

   może przy okazji uda się jakąś warstwę asfaltu tam położyć,  

- droga w Zarzeczu -  w tym roku mamy więcej środków na  remonty dróg, na żwirowanie to  

   ewentualnie coś pomyślimy i zrobimy, poprawimy.  

Radna Pani Anna Puza   dodała,  że  droga w Bućkach też wymaga poprawy  

Wójt  :  jest złożona dokumentacja do Pana Marszałka na ten odcinek najgorszy, czekamy 

na odpowiedź i wtedy byśmy coś  tam robili.  

 



 

 

Adn. pkt 8 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz – przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia, mianowicie:  

-zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.  

/ sprawozdanie stanowi  załącznik nr 7   do protokołu /  

 dodał:  na komisjach było to omawiane bardzo  szczegółowo, czy ktoś jeszcze chce zabrać 

głos?    Pytań i uwag  nie było.       

 

Adn. pkt  9 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz -  przechodzimy do kolejnego punktu 

posiedzenia,  mianowicie  podjęcie  uchwał w sprawie :  

 

-zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo, dodał :  omawiane było na posiedzeniach komisji czy ktoś chce zabrać głos? 

Radny Pan Piotr Dyczewski   wypowiedział  się  w  sprawie   głosowania  odnośnie  

podpunktu a i b : głosowałem na komisjach, miałem zastrzeżenia i dalej je mam ale na 

chwilę obecną żeby nie robić zamieszania zagłosuję „za”  , być może że będzie poprawa w 

budżecie. 

Więcej uwag  i zapytań  nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok  

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

wstrzymujących się – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
  
 

                                         UCHWAŁA  NR  XXVIII/ 209 /2018 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  19 kwietnia  2018r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 8   do protokołu  

 

 

-absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo, dodał :  omawiane było na posiedzeniach komisji , czy są pytania? 

Uuwag  i zapytań  nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  poprosił o głosowanie. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu  za 2017 rok  

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

wstrzymujących się – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
  
 



 

                                         UCHWAŁA  NR  XXVIII/ 210 /2018 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  19 kwietnia  2018r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 9  do protokołu  

 

 

- 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. 

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  6  do poniższej uchwały/. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz   dodał;  głownie zmiany w budżecie  

polegają na tym, że otrzymaliśmy środki od Wojewody min.  w związku z tytułu usuwania 

klęsk żywiołowych  z przeznaczeniem  tez na ulicę Spacerową. 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  uzupełnił wypowiedź przewodniczącego :   

dostaliśmy te pieniądze i żeby ogłaszać przetarg  na tą ulicę musimy mieć pieniądze w 

budżecie, przyjąć do budżetu.   Natomiast odnośnie ulicy Wielkiej – ogłosiliśmy przetarg , 

zgłosiło się  trzech oferentów,  jak wiadomo ceny są ogromne, jest bardzo drogo.  Brakowało 

nam też  pieniędzy żeby zrealizować tą inwestycję  i dlatego  Szanowna rada musi 

zadecydować  albo unieważnić przetarg albo znaleźć pieniądze na to.    

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 – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  19 kwietnia  2018r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr  10  do protokołu  

 

 

 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018 – 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 2018 - 2023   głosowało 12 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji,  

głosów  przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie.  
  
 

                                          UCHWAŁA  NR  XXVIII/ 212 /2018 

                                              RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                z  dnia  19 kwietnia  2018r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr  11 do protokołu  

 

 

- udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suwalskiemu na realizację inwestycji  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo,  omawialiśmy to na komisji ,   wyjaśnił :  planujemy inwestycję w Pawłówce gdzie 

będzie robiona min. przebudowa parkingu, będzie to robione  na terenie Starostwa i  

musimy taką uchwałę podjąć żebyśmy mogli tą inwestycję wykonać bo to nie jest nasz teren.    

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 rzeczowej Powiatowi Suwalskiemu 

na realizację inwestycji  głosowało   12 radnych obecnych na  posiedzeniu Sesji, głosów  

przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

 

  
 

                                              UCHWAŁA  NR  XXVIII/ 213 /2018 

                                                  RADY  GMINY  PRZEROŚL 

                                                    z  dnia  19 kwietnia  2018r. 

                                              stanowi  załącznik  Nr 12 do protokołu  

 

 

-udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na realizacje inwestycji  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo,  na komisjach było to już omawiane,  wyjaśnił :  Urząd Gminy  przekazuje dla 

Starostwa  200 tys. zł.  na realizację przebudowy drogi na Zusenko i musimy taką uchwałę 

podjąć .     Czy są  pytania ? 

Radny Pan Marcin Brzozowski  : przekazujemy 200 tys. zł. na Zusenko  a czy mamy 

stanowisko Starosty jak się na to zapatruje, czy będzie miał jakieś środki swoje  żeby dołożyć 

czy tylko mamy te 200 tys. zł.? 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz    wyjaśnił :  zanim Szanowni Radni wprowadzili do 

budżetu te pieniądze to ja rozmawiałem Panem Starostą który wyraził do tego akceptacje, 

znajdą na to swoje pieniądze. Myślę, że na najbliższej Sesji sprawa się rozstrzygnie bo 

decydujący głos ma oczywiście Rada Powiatu. Jeżeli powiat nie przeznaczy pieniędzy to i 

my też nie przeznaczymy  na to – tak to wygląda.    

Radna Pani Anna Puza  poprosiła Wójta o wyjaśnienie dla sołtysów skąd się wzięły te 

środki w budżecie. 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  wyjaśnił :  czekaliśmy na ogłoszenie różnych 



konkursów  unijnych i tak to się przeciągało, mieliśmy pieniądze na inwestycje i w tamtym 

roku natomiast uważam, że skoro trzeba poczekać rok czy więcej, a przy niektórych 

konkursach to się  bardzo długo toczą postępowania z roku na rok coraz dłużej, to uważam 

że lepiej poczekać i mieć możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy niż robić za swoje.   

Po drugie na razie są większe podatki z elektrowni wiatrowych ,  toczyła się sprawa i nie 

byłem pewien czy nie będziemy musieli zwracać pieniążków więc trzymaliśmy te pieniądze 

żeby potem nie było tak, że jak trzeba będzie zwrócić to nie wiadomo skąd wziąć.   W tej 

chwili sytuacja wygląda tak, że wszystkie organy do których wystąpiły firmy wiatrowe 

przyznały rację gminie i sytuacja się unormowała. Jak długo te pieniądze będą  to trudno 

powiedzieć tak wszystko teraz szybko się zmienia.  

Więcej 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 realizacje inwestycji  głosowało  12 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji.  Głosów  

przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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                                                z  dnia  19 kwietnia  2018r. 

                                         stanowi  załącznik  Nr 13  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, dokonaliśmy zmian, został 

opracowany taki podział ale Komisarz Wyborczy nie zgodził się z podziałem odnośnie 

Krzywólki  ponieważ każda wieś jest  taką komórką doradczą dla gminy  i nie może być 

podzielona i dlatego musimy podjąć nową uchwałę w sprawie podziału na okręgi wyborcze.  

Przewodniczący  odczytał - przedstawił poprawiony podział gminy Przerośl na okręgi 

wyborcze,    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 podziału Gminy Przerośl na okręgi wyborcze, ustalenia 

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  

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

wstrzymujących się – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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 - uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo, dodał: to dotyczy też  projektu następnej uchwały, na komisjach o tym 

rozmawialiśmy, wyjaśnialiśmy,  byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego którzy nam 

to dobrze naświetlili , chodzi tu przede wszystkim o udogodnienia dla rolników na terenach 

obszarów chronionych  w sprawie  wycinki drzew  i  budowli przy zbiornikach wodnych.  

Myślę, że Rada podejmie słuszną decyzję, taką uchwałę mieliśmy już wcześniej podjętą , 

teraz wchodzi nowa ustawa z udogodnieniami, czy są pytania? 

Uwag i zapytań  nie zgłoszono. 

Radni przystąpili do głosowania. 

Za podjęciem uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Podlaskiego   głosowało  12 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji,   głosów  

przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 
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- uzgodnienia projektu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego  

Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz  -  projekt uchwały otrzymaliście 

Państwo, wyjaśnił: to dotyczy też tego samego co w poprzedniej uchwale , 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  uzgodnienia projektu uchwał Sejmiku Województwa 

Podlaskiego  głosowało  12  radnych  obecnych  na posiedzeniu Sesji, głosów  

przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0  

Uchwała została podjęta jednogłośnie. 
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Adn. pkt  10 
Wolne wnioski i informacje : 

Sołtys wsi Zarzecze Pan Antoni Rogożyński  zabrał głos w sprawie dzików i  zgłaszania 

wniosków o odszkodowania  , dodał: z kołem łowieckim nie można się porozumieć w tej 

sprawie, przyjeżdżają ludzie w komisji którzy się na tym nie znają a dziki robią szkody na 

użytkach rolnych, teraz cała procedura została przekazana na sołtysów jak to jest? 

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński wyjaśnił:   została zmieniona ustawa, że 

przewodniczący jednostek pomocniczych, sołtys, koło łowieckie i właściciel  decydują. Od 

tego jest forma odwołania, jeżeli ktoś  się nie zgadza to trzeba pisać odwołanie i eksperci 

niech rozstrzygają. Jeśli chodzi o odszkodowanie to należy się odwoływać do Nadleśnictwa.  

Radny Pan Krzysztof Bogdan  dodał:  w sąsiedniej gminie sołtysi którzy chcieli to przeszli 

kursy oszacowania tych strat przez dziki i uważam, że nasza gmina powinna się 

zainteresować tym i sołtysi chętni odbyć takie szkolenie powinni pójść – warto by było o tym 

pomyśleć.  

Sołtys wsi Olszanka Pani Zofia Danilewicz zapytała czy jako sołtysi dostaną materiały, 

informacje odnośnie podjętych uchwał  uzgodnienia projektów w sprawie obszarów 

chronionych i udogodnień dla rolników  żeby przekazać to wszystko rolnikom. 

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz  odpowiadając:  w tej chwili nie mamy co 

przekazać, trzeba  poczekać aż Sejmik Województwa Podlaskiego podejmie tą uchwałę i 

potem to wszystko przekażemy sołtysom.  

Sekretarz Gminy Pan Franciszek Bagiński  ogłosił, że poszukiwani są urzędnicy wyborczy, 

jeżeli ktoś ma wyższe wykształcenie, pracuje w samorządzie albo w jednostkach podległych 

może się zgłaszać  ponieważ nie ma chętnych.   Urzędnik taki nie może pracować na terenie 

gminy gdzie mieszka ,  praca polegać będzie na nadzorowaniem nad wyborami.   

Radna Pani Anna Puza wróciła do remontu dróg klęskowych chodzi też min. o drogę w 

Zarzeczu , poprosiła Wójta o wyjaśnienie. 

Wójt   wyjaśnił :  jeśli chodzi o drogi klęskowe  -  wszystkie wnioski złożone przez gminy są 

kwalifikowane do pomocy albo nie przez komisję przy Wojewodzie Województwa 

Podlaskiego.  My tych wniosków złożyliśmy dużo, większość odpadła z tego powodu, że 

dofinansowywane są tylko te drogi, które mają szerokość  najmniej 6 m - pas drogowy,  

natomiast nie finansują takich które mają 4-5 m bo to są tzw. niepełnowymiarowe.  

Zakwalifikowano nam ulicę Spacerową, drogę w Zarzeczu  w prawo obok kaplicy i drogę  z 

Blendy na Prawy Las , część tej drogi ponieważ się zwęża i cała nie ma 6 m. / ok. 1 km./  

Powinniśmy dostać 3 promesy, nigdy nie dają na wszystkie zakwalifikowane odcinki, 

dostaliśmy na ulicę Spacerową a teraz będziemy czekać aż dadzą nam na Zarzecze w 

pierwszej kolejności albo na Blendę. Są szanse , że dadzą bo zostaliśmy zakwalifikowani.   

Radny Pan Piotr Dyczewski : odnośnie rozmowy na temat żwiru  tego łamanego kamienia , 

czy był już przetarg?  

Wójt odpowiadając : przetarg był jeszcze przed tą rozmową, zbadaliśmy ten żwir, czekamy 

na wyniki i podjęliśmy inne działania żeby nas nikt nie oszukiwał.   

Radna Pani Anna Puza  zapytała od kiedy zacznie się żwirowanie?  

Wójt  :  zaczynaliśmy już żwirować  pierwszy raz było za mokro, drugi raz  przerwały nam 

ulewne deszcze  i dzisiaj pierwsze samochody przyjechały i powiozły żwir na Wersele.  

Sołtys wsi Krzywólka Pan Karol Jurewicz :  odcinek drogi Przeroś – Filipów  tam też są 

straszne dziury a w niektórych miejscach można  zniszczyć samochód,   też prosiłbym żeby 

coś  z tym zrobić.  

 



Radny Pan Sylwester Milewski :  przypomniał  o wystosowaniu pisma do powiatu odnośnie  

posprzątania rowów przydrożnych.  

Radna Pani Alicja Świerzbin  zgłosiła swoją drogę do żwirowania  

Radny Pan Marcin Lelo  zgłosił drogę w Łanowiczach do żwirowania.   

 

Adn. pkt  11 
Po wyczerpaniu się porządku dziennego posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Pan 

Wiesław Radzewicz  podziękował za przybycie i ogłosił zamknięcie obrad XXVIII 

Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.       

 

 

     Protokołowała:                                                                Przewodniczył: 

 Bogumiła Jankowska                                                  Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                           Wiesław Radzewicz  
 

 
 

 


