PROTOKÓŁ NR XXXI / 18
z obrad posiedzenia XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Przerośli odbytej
w dniu 30 sierpnia 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. 12.20
MIEJSCE OBRAD : Sala konferencyjna Urzędu Gminy
OBECNYCH RADNYCH NA SESJI : 14
Adn. pkt.1
Otwarcia obrad posiedzenia XXXI
Zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz : Otwieram XXXI Zwyczajną Sesję
Rady Gminy Przerośl zwołaną postanowieniem z dnia 1 sierpnia 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 przedstawia się następująco :
1) otwarcie obrad XXXI 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 19 lipca 2018r.,
5) informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej za 2017 r. na terenie Gminy Przerośl,
6) wystąpienie przedstawicieli jednostek współpracujących z Gminą Przerośl:
a) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
b) Komendy Miejskiej Policji,
c) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
d) Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
e) Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
f) Powiatowego Lekarza Weterynarii.
7) informacja z realizacji zadań oraz potrzeb i możliwości poszczególnych szkół
funkcjonujących na terenie gminy,

8) informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.,
9) interpelacje i zapytania radnych,
10) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
11) przyjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Rady Gminy Kobylnica
dotyczących skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie, czy przepis
art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 1276) jest zgodny z
przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
12) podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018r.,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2017 – 2023,
c) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej,
d) Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przerośl,
13) wolne wnioski i informacje,
14) zamknięcie obrad XXXI Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
Czy ktoś wnosi uwagi do porządku obrad?
Radny Pan Piotr Dyczewski : zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad w pkt 12
podpunkt c – wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej , dodał :
ponieważ powinniśmy pojechać wszyscy zobaczyć tą działkę i jeszcze raz omówić.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz :
Kto jest za wnioskiem zgłoszonym przez Pana Dyczewskiego, żeby ten punkt zdjąć z
porządku obrad dzisiejszej sesji ?
Radni przystąpili do głosowania.
W głosowaniu jawnym spośród obecnych 14 radnych za zdjęciem tego punktu głosowało
14 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów wstrzymujących się - 0
Uwag do pozostałego 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 19 lipca 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 14 radnych za przyjęciem protokołu z obrad
poprzedniej Sesji Rady Gminy głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych - 0, głosów
wstrzymujących się - 0.

W związku z tym, że na sesję Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
Jarosław Rynkiewicz przygotował pokaz filmu - spotu reklamowego gminy Przerośl
został on w tym momencie wyświetlony wszystkim zebranym.
Adn. pkt 4
W punkcie tym Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalności za okres od 19 lipca 2018r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do oryginału protokołu.
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 przeszedł do punktu :
/punkt 5 i punkt 6a zostały połączone ponieważ dotyczy to jednej sprawy, są to te same
informacje /
a/ wystąpienie przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
W zastępstwie przybył młodszy brygadier Komendy Miejskiej PSP, przywitał wszystkich
w imieniu Komendanta, podziękował za zaproszenie następnie w skrócie przedstawił
informację na temat działania ogólnie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie
suwalskim z wyszczególnieniem OSP Gminy Przerośl.
/Szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu /.
Zachęcał również ochotników strażaków do brania udziału w szkoleniach różnego rodzaju
ponieważ, żeby strażak ochotnik mógł brać udział w akcjach pożarniczo-ratowniczych
musi spełniać trzy warunki : posiadać aktualne badania lekarskie, przynajmniej szkolenie
podstawowe i ubezpieczenie.
Poinformował też, że w najbliższą sobotę przewidziane są ćwiczenia dla Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych w Jeleniewie , dodał : mamy tutaj zgłoszenia z drużyn z Przerośli i
Pawłówki i chciałbym tutaj ze swojej strony i Komendanta podziękować dla drużyn, dla
opiekunów tych drużyn jak również dla Pana Wójta za umożliwienie udziału w tych
ćwiczeniach. Jeśli są pytania to proszę.
Radny Pan Marcin Brzozowski zabrał głos : chodzi o przyszłość naszych ochotniczych
straży pożarnych bo wiadomo, że w każdej straży pożarnej w akcjach różnego rodzaju
uczestniczą ciężkie wozy strażackie czyli osoba która wyjeżdża jako kierowca musi mieć
prawo jazdy kategorii C żeby prowadzić takie auto. Chodzi mi głównie o to czy ci ludzie,
którzy w tej chwili są kierowcami i gdy ich zabraknie z różnych przyczyn, to czy jest taka
możliwość żeby komenda dofinansowała, czy starała się o takie dofinansowanie, żeby
umożliwić zdobycie takiego prawa jazdy dla nowych ochotników strażaków, dla osób które
chciałyby zrobić prawo jazdy i być tym kierowcą w OSP. Czy są takie działania podjęte
żeby młodą kadrę jakoś wtajemniczać w to wszystko żeby powolutku obejmowała te
stanowiska czy się przyuczała do tych działań bo wiadomo że starsi strażacy też w
pewnym momencie pójdą na emeryturę i żeby było komu ich zastąpić. Czy są działania
podejmowane żeby zachęcić tych młodych ludzi czy jakoś tak zmobilizować , przeszkolić
ewentualnie umożliwić w jakiś sposób finansowy zdobycie tego prawa jazdy?
Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP : na kierowanie samochodami ciężarowymi a więc
takimi, które mają masę całkowitą powyżej 3 ton jest wymagana kategoria C. Wiem, że to
jest pewien koszt plus jeszcze odpowiednie badania. Jeżeli chodzi o kadrę to ta kadra
kształtuje się z tego lokalnego społeczeństwa z tych ochotniczych straży pożarnych
zaczynając już od Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych następnie będących już członkami

tych dorosłych drużyn i z tego właśnie wywodzi się kadra z której jest się później
kierowcami. Kierowca poza tymi warunkami które są wymagane dla druha strażaka, który
uczestniczy w działaniach czyli te badania lekarskie, ubezpieczenie i szkolenie , wiek od 18
do 65 lat to też musi posiadać dodatkowe badanie lekarskie uprawniające do kierowania
pojazdami uprzywilejowanymi - taki jest właśnie wymóg. Jeżeli natomiast chodzi o samo
sfinansowanie tutaj ze strony Komendy Miejskiej PSP to jest sprawa trudna - my nie
mamy takich możliwości. Ewentualnie przekazanie sprzętu jeżeli taki jest zbędny to tak,
możemy to zrobić, a jeżeli chodzi już o samo sfinansowanie kursu to takich możliwości
niestety ale nie mamy.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz : gdy u rolnika zdarzy się pożar to
jakie warunki są brane pod uwagę przy uzyskaniu odszkodowania ze strony straży
pożarnej?
Przedstawiciel Komendy Miejskiej PSP : to pytanie raczej nie do straży tylko do firm
ubezpieczeniowych , które mają swoje wymagania i warunki. Może powiem tylko o takich
wymaganiach, które wynikają z przepisów, do których firmy ubezpieczeniowe mogą się
odnosić. Jednym z podstawowych warunków przeciwpożarowych to jest przeprowadzanie
badań instalacji elektrycznej co 5 lat przez uprawnionego elektryka, drugą rzeczą jest
czyszczenie kominów, przewodów kominowych i jeżeli chodzi o paliwo stałe to przynajmniej
raz na kwartał. To są najczęściej spotykane wymagania , które są brane pod uwagę.
Dla uzupełnienia Komendant Straży Pożarnej w Przerośli Witold Sześciła przedstawił
zakupy jakie dokonano do poszczególnych jednostek OSP i z jakich środków. Wspomniał
też o remoncie budynku remizy który był zrobiony gdzie wyremontowano dwa boksy
strażackie tam gdzie stoją samochody, odbudowano szatnię na ubrania , zrobiono łazienkę i
toaletę żeby strażacy mieli gdzie się umyć i przebrać po akcji.
Więcej pytań odnośnie działania ochotniczych straży pożarnych nie było, Przewodniczący
podziękował za przybycie i wystąpienie następnie przeszedł do kolejnego punktu.
b/ wystąpienie przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji
W zastępstwie przybył Kierownik Posterunku Policji w Filipowie Pan Bogdan Mentel ,
który pokrótce przedstawił stan działań policji w roku 2017 i 2018 : jeżeli chodzi o
bezpieczeństwo i działania posterunku policji w Filipowie to posterunek swoim działaniem
obejmuje dwie gminy Przerośl i Filipów. Oddzielnej statystyki dla gmin nie prowadzimy
tylko łącznie. Jeżeli chodzi o rok 2017 i stwierdzone przestępstwa, a stwierdzone
przestępstwa to są takie, które zostały umorzone z powodu wykrycia sprawcy bądź poszły
sprawy z aktem oskarżenia do sądu, to odnotowaliśmy 58 takich przestępstw łącznie gdzie
w 2016 roku było ich 75 czyli mamy spadek o 17.
Odnotowaliśmy też łącznie 207
wykroczeń różnego rodzaju. Jeżeli chodzi o rok bieżący za te 8 miesięcy to na terenie
gminy Przerośl stwierdziliśmy 10 przestępstw, ( dla porównania w roku ubiegłym w tym
samym czasie było 17,) były to przestępstwa : nietrzeźwi kierujący - 4 razy, niestosowanie
się do zakazu sądowego – 1 , przemoc domowa, znęcanie się nad rodziną - 2 , kradzież –
2, z parkingu - 1 przestępstwo. Nie odnotowaliśmy takich przestępstw pospolitych takich
jak kradzież z włamaniem, pobicie i uszkodzenie ciała, niszczenie mienia czy kradzież
mienia. W tym roku policjanci z posterunku z Filipowa, którzy działają na terenie gminy
Przerośl wyjeżdżali łącznie do 120 interwencji , w ubiegłym roku za ten sam okres było 156
interwencji więc jest tendencja spadkowa. Dla porównania w gminie Filipów interwencji
takich było 251 czyli dwa razy tyle.
Nasza służba polega głównie na służbie obchodowej, jest nas pięciu : kierownik

posterunku, policjant dochodzeniowo-śledczy i trzech dzielnicowych. Dzielnicowi są
codziennie w terenie , ich kontakt telefoniczny i mailowy można znaleźć w internecie ,
prowadzą różnego rodzaju rozpoznania i działania jak również wykonują czynności prawne
dla sądu, prokuratury innych jednostek policji, organizują udział w spotkaniach ze
społeczeństwem, w szkołach, biorą udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych
jak też weryfikują zgłoszenia, które nanoszone są przez mieszkańców na krajowej mapie
bezpieczeństwa. Tutaj zachęcam Państwa, mieszkańców do nanoszenia takich zagrożeń
na tą mapę, można to robić anonimowo wchodząc przez internet na Krajową Mapę
Bezpieczeństwa, jest tam legenda i można zaznaczyć dane zdarzenie a w uwagach
dokładnie wyjaśnić o co chodzi wówczas dzielnicowy pojedzie na rozeznanie i sprawdzi
dane zgłoszenie. Z mojej strony to wszystko, jak są pytania to proszę.
Pytań nie było, Przewodniczący Rady Gminy podziękował za przybycie i przedstawienie
informacji .
c/ wystąpienie przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
głos zabrał przedstawiciel A.R.iM.R. Pan Stanisław Stankiewicz , który przedstawił
aktualną sytuację działania biura : z gminy Przerośl wpłynęło w 2018 roku 455 wniosków
o dopłaty bezpośrednie co stanowi 8% wszystkich beneficjentów składających do nas
wnioski . Zgodnie z ustawą w 2018r. wnioski te składamy w wersji elektronicznej. Dzięki
współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Suwałkach przeprowadziliśmy szkolenie
jak taki wniosek ma wyglądać. Aby ułatwić to wszystko na założenie tego konta wniosku
podjąłem decyzję żeby biuro po prostu pomogło w zakładaniu loginów i haseł aby
beneficjenci mogli na tą swoją stronę się zalogować. Ustawa dawała też taką możliwość
składania oświadczeń dla pewnych beneficjentów, którzy posiadają poniżej 10 ha, którzy nie
ubiegają się o dotacje do wartości zwierzęcej, także u których nie będą zachodziły zmiany
we wnioskach w 2017r i we wnioskach w 2018r.
Takich oświadczeń z gminy Przerośl
zostało złożonych 35. Podjąłem też taką decyzję aby Biuro Powiatowe uruchomiło funkcje
obsługi klienta , trzy stanowiska komputerowe z tak zwaną pomocą techniczną czyli
beneficjenci, którzy sami mają problem ze złożeniem wniosku lub nie chcą korzystać z
usług doradczych, mogli do nas się zgłosić i w biurze pracownicy udzielali takiej pomocy
technicznej. Z takiej pomocy naszego biura skorzystało 184 beneficjentów.
Proces składania wniosków był monitorowany z pozycji centralnej i z pozycji biura
powiatowego i wszelkiego rodzaju nieścisłości które występowały były na bieżąco usuwane,
monitorowaliśmy to, bezpośrednio dzwoniliśmy do beneficjentów żeby wyjaśniać pewne
sytuacje.
Ogólnie do Biura Powiatowego wpłynęło 6064 wniosków z czego z gminy Przerośl 455 i
jest to o 10 wniosków mniej w stosunku do roku 2017. Jeżeli chodzi o wnioski rolnośrodowiskowe czyli te ekologiczne to takich wniosków z gminy Przerośl wpłynęło 102 i to
jest na poziomie roku ubiegłego. Tak jak w roku ubiegłym Marszałek zapowiedział i
przygotowujemy się do planowanej wypłaty zaliczek przewidziane to jest na połowę
października.
Zachęcam Państwa do oglądania programów rolniczych, to jest dobre
ponieważ są tam różne ciekawe nowości, zmiany , sprawy bieżące są tam omawiane więc
zachęcam do oglądania, śledzenia jak również zapraszam na naszą stronę internetową
Agencji. Na dzień dzisiejszy są prowadzone takie między innymi nabory wniosków, do 14
sierpnia zakończony został już nabór wniosków dla producentów trzody chlewnej którzy
zaprzestaną produkcji właśnie przez okres 2 lat , związane to jest z ASF żeby ta choroba
świń i dzików nie rozprzestrzeniała się i jest taka silna na to presja. W związku z tym do
biura wpłynęły 24 wnioski i praktycznie zostały już 4 decyzje do wydania.

Drugim programem jest dopłata do materiału siewnego i tutaj mamy 78 takich wniosków.
Następnie do poniedziałku przyjmowane są wnioski bioasekuracji czyli 75% Agencja
pokrywa koszty na zakup sprzętu tj. maty do bioasekuracji, zakup odzieży ochronnej
ewentualnie ogrodzenie budynku inwentarskiego gdzie przetrzymywana jest trzoda chlewna
i tutaj też przyjmowane są wnioski. W październiku Biuro Powiatowe, żeby ułatwić
beneficjentom tym którzy złożyli do biura wsparcia inwestycyjnego wnioski z programu
Młody Rolnik – Modernizacja Gospodarstw Rolnych to te wnioski będą procedowane w
biurze i ułatwi to na tyle że ci beneficjenci nie będą musieli jechać do Białegostoku żeby
wyjaśniać pewne problemy – może uda się, że będą przyjeżdżali do Biura Powiatowego i tu
będą mogli uzupełniać dokumenty czy inne nieprawidłowości wyjaśniać.
Od poniedziałku rusza też taki portal na stronie Agencji gdzie będzie ułatwienie dla
beneficjentów którzy mają konta to będą mogli się zalogować i zrobić np. przemieszczenie
zwierząt, będą mogli podejrzeć swoje stada, będą to mogli robić żeby nie jechać do biura do
Suwałk bo to wiadomo - czas i koszty, to będzie takie ułatwienie w tej sprawie.
Odnośnie suszy to na dzień dzisiejszy nie mam żadnych wytycznych ponieważ nie są złożone
jeszcze wszystkie wnioski do Urzędu Wojewódzkiego, nie wpłynęły i Minister jeszcze nie
ogłosił stawek . Na chwilę obecną nie mamy wytycznych w procedowaniu spraw suszowych
ale zapewniam że jeżeli tylko będzie wiadomo to przekażemy. Może Państwo macie jakieś
pytania ?
Lekarz Weterynarii Pan Rafał Bukowski zapytał : odnośnie rekompensat dla rolników,
którzy rezygnują z hodowli trzody chlewnej – jakie to warunki dokładnie trzeba spełnić bo
lekarze weterynarii jeżdżą robić te lustracje i rolnicy często mnie pytają a słyszałem że to
jeszcze nie zakończone, że jest jeszcze szansa że będzie przedłużone .
Przedstawiciel A.R. i M. R. odpowiadając : na dzień dzisiejszy termin składania był do 14
sierpnia, jeżeli to będzie przedłużone to nie ma problemu, program jest , jesteśmy
całkowicie do tego przygotowani, sprawnie to idzie – najważniejsza jest decyzja.
Lekarz Weterynarii Pan Rafał Bukowski dodał : jako weterynarz jeżdżę i widzę – ci
rolnicy mają ogromne koszty związane z zabezpieczeniem jeśli chodzi o tą bioasekurację.
Wiadomo, że jeżeli ktoś ma kilkanaście świń to tego nie spełnia, nie ma tego rachunku
ekonomicznego ale jeżeli on słyszy, że jeśli tą hodowlę przedłuży to ma szansę na
rekompensatę - i to jest taki konflikt interesu bo z jednej strony my jako inspekcja
weterynaryjna lekarze urzędowi naciskamy żeby tych małych hodowli w zasadzie nie było
bo one stanowią ogromne zagrożenie ponieważ z tą bioasekuracją jest problem bo to są
ogromne koszty żeby takie gospodarstwo zabezpieczyć , a z drugiej strony rolnik ma takie
informacje, że jeżeli będzie tą hodowlę przedłużał to ma szansę na rekompensatę i to jest
takie koło zamknięte i konflikt interesu.
Radny Pan Adam Stefan Kościuch zwracając się do przedstawiciela Agencji : chciałbym
żeby Pan rozszerzył temat bioasekuracji jeśli chodzi o zwrot kosztów poniesionych na
zakup mat, jakiś środków łatwo dostępnych. Powiedział Pan o ogrodzeniu budynku , jeśli
rolnicy chcą zabezpieczyć prawidłowo gospodarstwo to mówimy o ogrodzeniu całego
gospodarstwa bo jeżeli w ciąg gospodarstwa wchodzi kilka budynków w których jest
przetrzymywana trzoda chlewna to jakie kryteria powinno spełniać to ogrodzenie, jaką
trzeba dokumentację, w jakich odległościach ?, czy są sprecyzowane warunki takiej
zabudowy?
Przedstawiciel A.R. i M.R. : podczas ostatniej konferencji temat był poruszany i żeby to
było tak racjonalnie , jest takie podejście do tego, żeby budynek inwentarski jaki jest
zabezpieczyć a nie całe gospodarstwo.

Radny Pan Adam Stefan Kościuch : to jeżeli dany rolnik chciałby podjąć taką inwestycję
to powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z agencją ?
Przedstawiciel A.R. i M. R. : myślę że tak , temat jest dość kontrowersyjny , ze względu
na to że te nadużycia badała Najwyższa Izba Kontroli na powiecie Sejneńskim i tam też było
to poruszane w związku z tym tutaj należy tak rozsądkowo podejść do tego. Są na to środki
tylko po prostu należałoby je wykorzystać racjonalnie, żeby jak najwięcej beneficjentów
skorzystało z tego w sposób racjonalny.
Radny Pan Krzysztof Bogdan : wiemy że w tym roku wystąpiła susza i rolnicy ratując się
kosili zboże na zielono i teraz jak to będzie czy będą karani za to jak będzie kontrola?
Przedstawiciel A.R. i M. R. : do tego tematu tak precyzyjnie Panu nie odpowiem bo nie
mamy wytycznych ale wiadomo jaka była sytuacja i myślę, że to będzie tak na miękko,
łagodnie potraktowane.
Pytań więcej nie było, Przewodniczący Rady Gminy
podziękował za przybycie i
przedstawienie informacji .
d/ wystąpienie przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego
głos zabrał przedstawiciel ODR Pan Wiesław Anielak , który podziękował za zaproszenie
i przedstawił informację od strony Ośrodka Doradztwa Rolniczego :
ODR zajmuje się przede wszystkim edukacją, kształceniem, również wykonujemy usługi
odpłatnie na rzecz rolników w tym wypełnienie wniosków obszarowych.
W tym roku wystąpiła susza więc będziemy głównie rozmawiali o suszy. Tutaj Pan Anielak
podziękował Wójtowi za sprawną pracę komisji którą Wójt nadzorował, dodał : praca ta
była trudną pracą i bardzo byliśmy zaangażowani w to wszyscy. Jak Państwo dobrze wiecie
Państwa gmina, jeśli chodzi o pracowników, jest najmniejszą gminą i zatrudnia najmniej
pracowników w związku z tym koszty są minimalne ale rodzi to następne problemy tak jak
w tym roku po prostu nie było komu wypełniać protokołów. Wiązało się to z ograniczeniem
zatrudnienia w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Suwałkach – u nas
pracowało 7 osób wtedy kiedy wystąpiła susza, w tej chwili pracuje 8 osób. Ale dzięki
dobrej współpracy z Państwem i gminą udało się nam ogarnąć cały ten problem.
Lustrowaliśmy wszystkie zgłoszone gospodarstwa i wypełniliśmy większość protokołów ,
jeszcze zostało trochę do zrobienia ale już niewiele w związku z tym wszystko w terminie
zostało zrobione.
Co do szczegółów jeśli chodzi o protokoły : staraliśmy się żeby każdy z Państwa kto złożył
wniosek zyskał 30% strat, polegało to na tym, że konsultowaliśmy się z każdym rolnikiem,
który zgłaszał produkcje zwierzęcą, żeby ściśle ustalić jakie zwierzęta sprzedaje i w jakich
ilościach bo to decydowało o tym czy procent jest powyżej czy poniżej 30.
Drugim
elementem były bilanse paszowe, te które pozwalały nam dodatkowo podnieść procent strat.
Zrobiliśmy to wszystko ale jednak u części rolników, zwłaszcza u tych którzy zajmują się
hodowlą świń, te procenty wyszły bardzo niskie bo w granicach 9%-11% - z czego to
wynika? – właśnie z kształtu tego protokołu. Protokół taki jest od 2015 roku , zgłaszaliśmy
tego typu problemy, susza ostatnio była w 2015 roku i był taki sam protokół i takie same
wnioski Państwa i były te same problemy. Zgłaszaliśmy te problemy ale nikt w tej sprawie
nic nie zrobił. Więc zmierzyliśmy się i w tym roku z tym samym problemem i rolnicy którzy
zajmują się hodowlą świń mają niski procent . Minister Rolnictwa podjął decyzję, że jeżeli
rolnik będzie miał strat upraw 30% i więcej to wtedy pomoc otrzyma. W związku z tym ten
procent strat ogólny, który wynika z protokołu nie decyduje o tym czy rolnik otrzyma
wsparcie. Te 30% strat upoważnia rolnika do wszelkiego rodzaju pomocy w tym kredytu
preferencyjnego ale jak wiemy 99% z państwa kredytów na pewno brać nie będzie bo

wiadomo, że trzeba go oddać. Poza tym kiedy jest zmniejszenie plonów i to znaczne w tym
roku jeśli chodzi o zboża to efektywnie spadek plonu jest ok. 50% ale jak państwo wiecie
komisje pracujące szacowały straty w granicach 70% - chodzi tu o mieszanki zbożowe .
Bardzo bym Państwa prosił o to żebyście sami i swoich sąsiadów zachęcali do tego żeby
uczestniczyli w naszych szkoleniach i częściej się z nami spotykali.
Jak Państwo wiecie coraz częściej zmieniają się przepisy i w powiecie jest ochrona wód
Bałtyku i wyszło takie rozporządzenie, które mówi o ograniczeniach emisji zanieczyszczeń z
rolnictwa, te przepisy dotyczą wszystkich rolników i Państwo macie wiele dodatkowych
obowiązków i my o tych obowiązkach na szkoleniu jesiennym i wiosennym będziemy mówić
więc zachęcamy do brania udziału , żebyście Państwo bardziej się angażowali i
uczestniczyli w tych naszych szkoleniach . Może są jakieś pytania?
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz :proszę powiedzieć czy to jest
prawdą odnośnie przedstawienia strat indywidualnie przez rolnika , ile pasz zakupi itp.
z powodu suszy, czy te straty będą dodatkowo finansowane , to co przedstawia rolnik czy to
tak jest?
Przedstawiciel O D R : bilans pasz umożliwiał wpisanie do protokołu wartości strat, które
rolnik poniósł. W załączniku nr 1 – to jest załącznik dotyczący strat produkcji roślinnej i są
rubryki gdzie wpisuje się procent strat i wartość strat wynikającej z uprawy. Jeżeli ktoś ma
produkcję zwierzęcą to dodatkowo możemy w kolumnie 9 wpisać wartość strat taką samą
jaka wynikała ze strat produkcji roślinnej, czyli jak gdyby są podwojone straty z tym, że nie
można było tego odnieść do upraw zbożowych ponieważ uprawy zbożowe nie wiemy
dlaczego w 2015 roku można było a w tym roku nie można a wiadomo, że uprawy zbożowe
są potencjalnie sprzedażowe czyli jest możliwość sprzedaży zbóż ale przecież większość z
Was w 90% uprawia tylko zboża po to żeby tym karmić zwierzęta w związku z tym uważam,
że to jest tak samo pasza jak pasza objętościowa , ale są określone wytyczne i w związku z
tym protokoły w ten sposób napisane zostały zwrócone komisjom z Urzędu Wojewódzkiego.
A wynikało to z tego , że wszystkie te informacje dostawaliśmy w trakcie pracy, właściwie
pod koniec już pracy i część tych protokołów musieliśmy pisać na nowo, co też przedłużyło
czas pracy. Jeżeli z bilansu pasz wynikają straty i konieczność zakupu tych pasz wtedy
dopisywaliśmy dodatkową tą wartość jaką rolnik stracił w uprawie polowej i tą wartość
wpisywaliśmy do kolumny w protokole.
Radny Pan Adam Stefan Kościuch zabrał głos: jako osoba w znacznym stopniu dotknięta
tą suszą wiem jedno , że tak jak pracownicy ODR to tak samo delegowani pracownicy
Urzędu Gminy byli merytorycznie przygotowani do szacowania tych strat wiedzieli gdzie co
w której rubryce wpisać ale kiedy okazuje się że ten trud poniesiony, bo pracownicy
Urzędu Gminy oni musieli zostawić swoje prace i się tym zająć żeby tracić całe dnie na tą
procedurę a okazuje się że to był daremny trud ponieważ faktyczne nasze szkody były
według jakiegoś tam przelicznika nie wzięte pod uwagę. Tak żeby zakończyć ten temat ufam i liczę, że ta kwestia zostanie w jakiś sposób wyprostowana i ci rolnicy którzy
faktycznie te straty ponieśli zostanie to im w jakiś sposób zrekompensowane, wierzę że
zostaną uruchomione, tak samo przez Agencję i Doradztwo Rolnicze, odpowiednie środki i
będziecie na tyle silni żeby przekonać skutecznie ośrodki decyzyjne żeby te programy
również i w przyszłości były pisane w taki sposób żeby faktycznie zawierały, przedstawiały
zawierzenia i skutki tych następstw w jakiś sposób wiarygodny , bo to nie sztuką jest rzucić
hasło że nikt nie zostanie bez jakiejkolwiek pomocy. Angażuje się środki, czas i pieniądze a
potem wychodzi że to jest jedne wielkie kłamstwo.
Liczymy na skuteczne działanie
jednostek, które pilotują ten temat.
Przedstawiciel O D R : my byliśmy naprawdę zaskoczeniu tym, że nie można wpisywać

upraw zbożowych do kosztów bo przecież straty są i to bardzo duże i one wartościowo są
duże co podnosiłoby procent strat i wówczas byłoby dużo łatwiej, nie robienie bilansu. Ale
przez to , że nie można było tego ujmować to robiliśmy bilans pasz, w jakiś sposób
próbowaliśmy zaradzić tej sytuacji. Teraz minister rolnictwa już podjął taką decyzję, że
będą brane pod uwagę straty w uprawach , tutaj w każdym protokole jest załącznik nr 1
gdzie są procenty strat i na podstawie tego będą wypłacane te rekompensaty. Ten procent
strat w protokole jest ważny bo kwalifikują się koszty albo do pomocy de minimis albo do
innej pomocy – to z tego wynika plus do tego 30% straty upoważnia rolnika do korzystania
z kredytu, jeżeli rolnik nie ma 30% strat kredytu nie będzie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz : czy już wiadomo jakie to będzie
wsparcie z tego tytułu?
Przedstawiciel O D R : o tym to trudno mówić, minister mówił o 1000zł. dla osób, które
mają 70% i więcej strat w uprawach , jeżeli chodzi o 30% strat do 50% to można się
spodziewać że to może być ok. 400zł. Wynika to z kwoty pieniędzy, która została
przeznaczona i powierzchni upraw, które zostały zgłoszone do szacowania. Tak naprawdę
to nikt nie może w tej chwili powiedzieć ile to będzie pieniędzy ponieważ tak naprawdę nie
wiemy ile wpłynęło tych wniosków i na jaką powierzchnię . Jeżeli wpłyną one wszystkie do
Urzędów Wojewódzkich i te bilanse zostaną sporządzone to wtedy będzie wiadomo i
minister ogłosi.
Jeżeli chodzi o pytanie zadane czy protokoły można jeszcze poprawiać myślę, że w
przypadku każdego zrobiliśmy wszystko co było możliwe żeby uzyskać jak najwięcej procent
strat w protokole ogółem ale i tak decydującym będzie załącznik nr 1 gdzie jest wpisany
procent strat, który komisja ustaliła na polu.
Radny Pan Krzysztof Bogdan : jeśli ktoś ma gospodarstwo na dwóch powiatach i przy
wyliczaniu tych procentów w jednym powiecie jest większy procent a w drugim mniejszy to
jak to jest? Po drugie – rolnik który nie ma bydła, nie ma trzody to te straty wychodzą z
większym procentem a dla tych którzy mają bydło to z mniejszym procentem to jest chyba
coś nie tak.
Przedstawiciel O D R : taki paradoks właśnie występuje , naszym obowiązkiem i komisji
jest wyliczenie protokołu kompletnego czyli produkcja roślinna plus produkcja zwierzęca
wartościowo w pieniądzach. Każdy kto ma produkcję zwierzęcą i ma określoną wartość w
której nie było strat , trudno to sobie wyobrazić ale dla teoretyków tak to wygląda. Bo ja
nie wyobrażam sobie czegoś takiego żeby np. sprzedać stado podstawowe tylko po to żeby
przeżyć.
Radny Pan Krzysztof Bogdan zabrał głos : uważam że to gmina powinna się bardziej
angażować, pismo wysłać do ministerstwa żeby to jakoś wspomagać.
Przedstawiciel O D R : mamy tutaj swoich posłów na miejscu, możemy się do nich
zwracać i róbmy to a gmina to sami wiecie zatrudniacie mało osób i teraz wyłączyć dwie
czy trzy osoby z normalnej pracy to jest bardzo trudne.
Radna Pani Małgorzata Andruczyk
zapytała
o ubezpieczenie i o różnicę w
odszkodowaniach : tak było wcześniej że jeżeli ktoś ma ubezpieczone uprawy to będzie
większa pomoc czy teraz tak będzie?
Przedstawiciel O D R : tak , to się nie zmieniło, ubezpieczenie budynku nie rozwiązuje
problemu muszą być ubezpieczone uprawy i zwierzęta.
Przedstawiciel A.R. i M. R. dodał : te sprawy które są to są zawsze procedowane w
Ministerstwie Rolnictwa i mamy swoich posłów i Izby Rolnicze, która mają duży wpływ i
pewne wszystkie sprawy jakie są to są uzgadniane z Izbami Rolniczymi. Jest tu
przedstawiciel Izb Rolniczych na terenie powiatu suwalskiego i oni też powinni to

monitorować i ja się dziwię że tak nie jest.
Przedstawiciel O D R : jeśli chodzi o protokoły cząstkowe - w protokole cząstkowym np.
na innej gminie jest tylko produkcja roślinna, gdyby rolnik miał siedzibę stada na tej innej
gminie to do protokołu dołączono by załącznik nr 2 z produkcją zwierzęcą i to z tego
wynika tylko i wyłącznie . To tak jakby rolnik nie ujął w ogóle zwierząt ale my nie możemy
nie ująć zwierząt bo protokół obejmuje również produkcję zwierzęcą , którą Państwo
posiadacie i ten protokół w całości pójdzie do Agencji, która to wszystko sprawdzi. My nie
możemy pisać nieprawdy ale też możemy Państwu pomóc i to robiliśmy przez indywidualne
rozmowy kiedy ustalaliśmy dokładnie ile i jakich zwierząt w określonych grupach
towarowych, wiekowych – to też decydowało o tym czy przychód jest taki czy inny.
Jeśli chodzi o bioasekyrację i o ogrodzenie to nie mam jasnej odpowiedzi jakie są
odległości od budynków, nie wiem czy to wynika z prawa budowlanego, , czy są szczegółowe
wytyczne. Z tym że, żeby skorzystać z tego dofinansowania to płot musi być zbudowany,
można złożyć wniosek na ogrodzenie budynków inwentarskich z innego programu. Będzie
jeszcze taki program gdzie będą mogli rolnicy skorzystać z tym że to też dotyczy strefy
czerwonej.
Zachęcam Państwa do tej ścisłej współpracy z nami i do udziału w szkoleniach bo cały czas
coś cię zmienia, jakieś nowości które możemy przekazywać na bieżąco.
Radna Pani Teresa Kruszko poprosiła o to, żeby o tych szkoleniach i terminach szkoleń
byli zawiadamiani sołtysi .
Pytań więcej nie było, Przewodniczący Rady Gminy
podziękował za przybycie i
przedstawienie informacji .
Przedstawiciel Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa nie przybył na posiedzenie , jak
również Powiatowy Lekarz Weterynarii ale głos zabrał miejscowy weterynarz Pan Rafał
Bukowski :
odnośnie ASF - Przerośl i Wiżajny to są dwie gminy w województwie
podlaskim, które są w strefie żółtej , tak jak mówiłem coraz mniej jest gospodarstw, które
lustruję, kontroluję
bo wymagania dotyczące bioasekuracji naprawdę są dosyć
rygorystyczne a co za tym idzie kosztowne i większość tych małych gospodarstw, hodowców
trzody będzie musiała porostu zrezygnować z hodowli. Sytuacja na razie na terenie
powiatu jest dosyć stabilna , my jeszcze jako Przerośl i Wiżajny bronimy się przed tym,
nowych przypadków nie ma . Rolnicy, ci którzy mają zwierzęta naprawdę muszą podjąć
takie odważne decyzje : albo inwestują w budynki i zabezpieczenie w hodowlę albo nie ma
innego wyjścia i rezygnacja z tej hodowli. Zostaną tylko duzi hodowcy którzy będą też
spełniali te wymogi, bo taka mata wjazdowa do gospodarstwa która spełnia te wymogi to
jest koszt bardzo duży , musi ona być prawidłowo zabezpieczona – to jest bardzo trudne, w
ogóle walka z tym wirusem jest bardzo trudna. Przeważnie przenoszą to ludzie, jest to
czynnik ludzki wiec trzeba uważać , nie chodzić do lasu, nie mieć kontaktu z dzikami a
jeżeli taki już jest to zmieniać te obuwie , odzież - przestrzegać tych zasad.
Na naszej gminie hodowla ta mała upadnie bo takie są wymagania, że nie sprostamy i
rolnicy nie sprostają . Czy jest sens żeby ci rolnicy ciągnęli, przedłużali tą hodowlę bo cały
czas są zwodzeni w sprawie tej rekompensaty a to nie jest jeszcze pewne.
Głos zabrał jeszcze przedstawiciel AR i MR : jeśli Państwo macie jakieś pytania,
wątpliwości to zapraszam do Biura Powiatowego, pracownicy udzielą wszelkiej informacji
żeby nie przez kogoś się dowiadywać wiarygodnych informacji tylko u źródła żeby na
przyszłość nie robić błędów, zapraszamy też na naszą stronę internetową.

Pytań więcej nie było, Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim przybyłym
gościom za wzięcie udziału w obradach i przedstawieniu najistotniejszych informacji i
ogłosił kilkuminutową przerwę.
Adn. pkt 7
Po przerwie przystąpiono do omawiania kolejnych punktów posiedzenia mianowicie :
Informacja z realizacji zadań oraz potrzeb i możliwości poszczególnych szkół
funkcjonujących na terenie gminy.
Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przerośli Pan Sławomir
Małachowski , który przedstawił informację z realizacji zadań i potrzeb szkoły
/ szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu / . Poprosił o pytania .
Pytań nie było.
Jako drugi głos zabrał
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pawłówce Pan Tomasz
Szymański, który również przedstawił
realizację zadań i
potrzeb szkoły
/szczegółowa informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu / . Pytań nie było.
Przewodniczący podziękował dyrektorom za przybycie, wystąpienie i przedstawienie
informacji.
Adn. pkt 8
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz : kolejny punkt porządku obrad :
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.
Dodał : Wójt jest zobowiązany złożyć taką informację, informację każdy z radnych otrzymał
do zapoznania, omawiane było na komisji, czy ktoś chce zabrać głos, czy są pytania ?
/ Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. stanowi załącznik nr 9 do
protokołu/. Pytań nie było .
Adn. pkt 9
- interpelacje i zapytania radnych.
Radny Pan Piotr Dyczewski : w pierwszej kolejności wspomniał o tym co już na
poprzednich komisjach mówił - o chodniku na ul. Dwornej, tej części brakującej nie
zaprojektowanej gdzie zostaje taka przerwa i nie ładnie to wygląda i przerywa komunikację
do spacerowania, w tym akurat punkcie rozmawiałem z Wójtem i obiecał, że swoim
sumptem gmina zrobi ten brakujący odcinek chodnika ,
Druga sprawa : też dużo wcześniej mówiłem o uliczce tej krótkiej od ul. Rynek do ul.
Kościelnej – tam cały czas zalega woda na tej stronie gdzie jest posesja mieszkańca
Przerośli i przy opadach ta woda zalewa i niszczy ogrodzenie i posesję , więc była mowa i
Wójt powiedział, że jak będzie robiona ulica Wielka to postara się żeby to wszystko
naprawić.
Kolejna sprawa : jest wykonywana ulica Wielka, teraz jest przerwana praca bo czekamy na
asfalt - na drodze są ogromne dziury, nie postawiono żadnego znaku , nie wiadomo co to
jest czy to jest remont czy odcinek doświadczalny, samochody jadą i nic nie wiedzą.
Radny Pan Marcin Brzozowski : uzupełniając wypowiedź pana Dyczewskiego chcę dodać,
że brak jest jakiejkolwiek informacji, siedzimy słuchamy sprawozdań , bardzo dobrze że się
tak dzieje bo przynajmniej wiemy jaka jest sytuacja w powiecie, w gminie tylko wiemy to
od ludzi z zewnątrz co się dzieje. My jako władza jako radni, jako przedstawiciele całej tej
naszej wspólnoty czyli całej gminy Przerośl nie mówimy nic co się dzieje u nas w gminie, nie
mówimy nic o planowanych inwestycjach a powinniśmy przed tą planowaną inwestycją

spotkać się z sołtysami z mieszkańcami i przedstawić im jaką inwestycję planujemy robić,
zapytać ich co o tym sądzą, przedstawić wstępny projekt i ewentualnie czy możemy go w
jakiś sposób poprawić – jak oni to widzą. Moim zdaniem powinno być tak już na etapie
projektowania różnych inwestycji , to nie są inwestycje tanie, to są inwestycje czasami
milionowe i my jako mieszkańcy żadnego wpływu nie mamy na inwestycje.
Ulica
Spacerowa będzie kosztowała ponad 1 mln złotych a dlaczego ?, bo jest rok wyborczy i
wszystkie firmy dają takie wysokie ceny za wykonawstwo że niestety tyle to będzie
kosztowało ale nie będziemy wstrzymywać tej inwestycji musimy to robić. W tamtym roku
żeby było to robione może wcześniej z jakiś innych projektów i innych pieniędzy to
kosztowałoby mniej. No ale to są nasze pieniądze i trzeba mówić, zainteresować ludzi ,
sołtysów i wszystkich mieszkańców którzy z tego będą korzystać i tak samo na etapie
projektowania tej ulicy należałoby wcześniej już pomyśleć o jakimkolwiek odwodnieniu, bo
te pieniądze które dostaliśmy na ul. Spacerową to były pieniądze klęskowe przeznaczone z
powodu tego że zniszczyło tą drogę podczas ulewy, tylko że na etapie projektowania nie
można było zawrzeć ani odpływów ani innych rzeczy , trzeba było o tym pomyśleć w trakcie
i zrobić czy własnym jakimś sumptem i mieć na uwadze to żeby ta ulica przetrwała
troszeczkę dłużej niż dwie burze czy większe ulewy.
Następna sprawa : w naszej gminie w tym roku nastąpił bunt gospodarczy bo tak można
powiedzieć że trzy lata siedzieliśmy i nic nie robiliśmy , my jako radni próbowaliśmy
monitować Wójta żeby cokolwiek zrobić, chociaż własnym sumptem ten kawałek np.
jakiegoś chodnika czy czegoś innego, trzy lata nie mogliśmy nic uzyskać a czwarty rok , rok
wyborczy bunt gospodarczy , dużo inwestycji i zabrakło pieniędzy musimy wziąć kredyt żeby
opłacić inwestycje. Być może te pieniądze spłyną na następny rok być może nie, zobaczymy
jak to będzie. Jestem jedną kadencję radnym i tak przeanalizowałem to wszystko i nie ma
się czym chwalić ten bunt gospodarczy wynika niestety z tego, że jest rok wyborczy i od razu
wszystkie drogi zaczynamy robić. Wydaje mi się, że to nie jest dobre rozwiązanie no bo
obciąża to niesamowicie nasz budżet i musimy wziąć kredyt. Może się to ludziom podoba
ale moim zdaniem taka praca nie jest zasadna ze względu na to, że mieliśmy małe
inwestycje które mieliśmy poczynić np. zakup traktora dla potrzeb prac gminnych, miał być
też na sali gimnastycznej pokryty dach bo przeciekał, tych inwestycji nie będziemy robić bo
niestety nie starczy pieniędzy. Robimy tyle bardzo drogich inwestycji gdzie wiadomo jest
najwięcej ludzi, najwięcej wyborców – to nie jest tak jak ja bym to widział żeby robić w tej
gminie. Co roku musimy sukcesywnie cokolwiek po trochu robić żeby był jakiś znak.
Ostatni rok wiadomo że firmy budowlane, firmy wykonawcze mają ogromne ceny a my
robimy wszystko w tym roku . Nie jest to gospodarski sposób i nie jest to zasadne żeby tak
nadwyrężać budżet gminy bo to są nasze pieniądze, wszystkich mieszkańców – takie jest
moje zdanie na temat tych inwestycji i jeszcze raz uczulam że jeżeli w następnych latach
będziemy robić inwestycje i jeżeli będę tym radnym , chociaż zastanawiam się głęboko czy
się z tego nie zrzec bo jeżeli cztery lata nie dano nic zrobić, każde moje wnioski były
zapisywane gdzieś na kartce i nikt się tym nie przejmuje, nie wiem czy to jakaś hierarchia
czy po prostu jestem jeszcze za młody stażowo radnym żeby mieć jakikolwiek wpływ na
inwestycje , to nie wiem czy to ma sens w ogóle żeby dalej to ciągnąć. Powtarzałem to
kilka razy, na etapie projektowania zróbmy jakieś spotkanie, zobaczymy ten projekt to
powiedziano że w internecie na stronie można wszystko zobaczyć .
Jeśli chodzi o ulicę Wielką i ten zjazd na Nową Przerośl który ma szerokość 4 metrów ze
względu na to, że tam jest droga 4-ro metrowa , tak wszystko jest w porządku tylko dlaczego
tam jest ogromny krawężnik gdzie niestety sprzęty rolnicze nie są już tak małe wszystko jest
duże i trzeba by było pomyśleć nad tym żeby ten zjazd naprawdę jakoś czy złagodzić czy go

dostosować do warunków które musimy mieć na tej drodze. Tylko to musimy już robić na
etapie projektów a są krawężniki już postawione - Pan Wójt obiecał, że będzie rozmawiał
z firmą wykonującą i będziemy obniżać tylko że to jest podwójna robota. Trzeba się
interesować, rozmawiać z ludźmi, trzeba patrzeć jak firma to robi i na bieżąco jakieś tam
poprawki wstawiać.
Ciężko mi jest powiedzieć coś pozytywnego ze względu na to, że
minęła ta kadencja i musimy ją jakoś podsumować w swoich głowach w swoich
poczynaniach itd. Ten bunt gospodarczy w ostatnim roku wyborczym nie jest jakby, moim
zdaniem , ekonomiczny ani zasadny, wydaje mi się że coroczna praca i widok czegoś co się
zbuduje podczas roku byłoby lepszym efektem, dziękuję.
Radna Pani Ewa Bednarek zabrała głos odnośnie ulicy Spacerowej : jestem wdzięczna,
przez tyle lat nie było tam nic robione i jestem wdzięczna, że ktoś pomyślał o tej ulicy, że
pozyskał środki - ponad 700 tys. dostaliśmy z ministerstwa na ta ulicę a środków z
budżetu gminy to jest ok. 300 tys. zł. Myślę, że za te pieniądze to gmina sama tej ulicy w
takim stanie jakim ona będzie zrobiona nigdy by nie zrobiła.
Radny Pan Marcin Brzozowski : wstępny kosztorys tej ulicy był na początku 470 tys. zł.,
myślę, że na etapie projektowania, a projekt był robiony ok. trzy lata temu, to myślę że
wtedy za środki unijne zrobilibyśmy ją za maksymalnie 500 tys. zł. W tej chwili dokładamy
jako gmina 300 tys. zł., jeżeli byśmy uzyskali 80% dofinansowania to byśmy dopłacili w
granicach 80 tys. zł.
Nastąpiła burzliwa dyskusja na temat tej i innych inwestycji po której głos zabrał jeszcze
Radny Pan Piotr Dyczewski : dobrze, że powstanie ulica , rozmawialiśmy, i sekretarz
był na spotkaniu z ministrem Zielińskim, o tej rurze która miała odprowadzać wodę. Tej
rury tam nie było, nigdy nie była wrysowana i nie było konsultacji nawet z kimkolwiek,
wiem że były pewne ograniczenia , być może , nie wstawiono lamp a ulica będzie ładna.
Początek ulicy – nie ma jakby ujęcia gdzie ta woda powinna spływać , są tylko rowy po
bokach a żadnej rury. Mówiliśmy o wymianie na większy przekrój bo chcielibyśmy
połączyć w przyszłości w wodę ulicę Suwalską bo tam zalewa. Przyjechałem zobaczyć
projekt i co się okazało , że tam nie ma żadnej rury. I tak to wygląda, jest rok wyborczy,
bunt gospodarczy i robimy wszystko tylko że za podwójną cenę a przez trzy lata nic.
Dobrze że są te inwestycje i ten kawałek drogi na Prawy Las czy na Zusenko to dobrze
jestem za tym, natomiast nie zgadzam się z tym co się dzieje w budżecie . Wrócę jeszcze
do tej ulicy Spacerowej - robiąc tak i za takie duże pieniądze tą ulicę nie zrobić tej
deszczówki?
Z jednej strony będzie chodnik - no dobrze ale nie ma wrysowanych
położonych przewodów na lampy, które można by było wstawić później np. za rok ale
można było to już wrysować żeby więcej do tego nie wracać. Odnośnie rowu - rów jest
wykopany ale jak to będzie funkcjonowało to nikt nie wie.
Adn. pkt 10
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz : na część tych interpelacji nie będę odpowiadał
bo to są w połowie poglądy, każdy z nas jak tu siedzimy ma inne poglądy na różne rzeczy.
Odnośnie chodnika na ul. Dwornej już rozmawialiśmy tylko trzeba było o tym powiedzieć
wcześniej jak byli Radni Powiatowi bo to jest droga powiatowa i tego chodnika w tej
inwestycji ująć nie można .
Odnośnie ulicy Krótkiej - rozmawialiśmy z tą firmą, która robi inwestycję na ul. Wielkiej mają tyle prac , że się nie wyrabiają i nie chcą podejmować się tej ulicy – mają do tego
prawo.
Odnośnie zjazdu na Nową Przerośl – jest to już załatwione , będzie przerobiony i nikt do

tego nie będzie dokładał.
Natomiast skupię się na temat tego co powiedział mój poprzednik Pan Marcin - o
kredycie. Jeżeli mówi się publicznie jakąś informacje to muszą być one ścisłe i prawdziwe.
Tak, jest propozycja żeby przy dzisiejszych zmianach w budżecie wziąć 2 mln. zł. kredytu,
to prawda ale trzeba powiedzieć na co - po pierwsze : nasz Sejm w połowie roku uchwala
Ustawę, że podatek od wiatraków jest zmniejszony o dwie trzecie praktycznie i gminy
mają zwrócić ten podatek wstecz tj. od 1 stycznia 2018r. Takich gmin w Polsce jest
ok. 380 . Podjęliśmy działania wspólnie z tymi gminami z całej polski żeby nam rząd nasz ,
skoro taka ustawa została podjęta wstecz a prawo w takich sprawach podatkowych nie
powinno działać wstecz i dlaczego my mamy zwracać od 1 stycznia zwłaszcza że wszystkie
przetargi, wszystkie umowy zostały już podpisane. Kiedy Pani Skarbnik konstruowała
budżet to ona nie mogła sobie zrobić jak chce ponieważ wtedy dochody były takie jakie były
i Regionalna Izba Obrachunkowa takiego budżetu by nie zatwierdziła żebyśmy tych
dochodów nie ujęli. To jest kwota 1 327 927 zł. tyle mamy zwrócić i chcę podkreślić że
prawie wszystko z tego zwracamy za swoje pieniądze dzięki temu że na inwestycje
pozyskaliśmy ponad 2 mln. zł. dlatego możemy zwrócić ze swoich środków. Natomiast te
wszystkie inwestycje które mamy rozpoczęte kończą się na koniec roku, z doświadczenia
wiem, że jeżeli nie ma zaliczek tylko były w programie rybackim zaliczki, ze można było
sobie wziąć część pieniędzy od razu po wykonaniu i zapłacić. Tutaj zaliczek nie ma, w
pierwszej kolejności trzeba za swoje zapłacić wszystko i czekać aż Urząd Marszałkowski
zwróci pieniądze unijne, to czasami trwało nawet w niektórych przypadkach do 1,5 roku.
Skoro musimy zapłacić to bierzemy kredyt, który mam nadzieję jeżeli dostaniemy pieniądze
w następnym roku to od razu oddamy i wyjdziemy na czysto.
Jeżeli mamy poświęcić te
wszystkie pieniądze , które dostaliśmy i ich nie brać w ogóle to trzeba przeliczyć co jest
korzystniej. Jeżeli ktoś mówi, że można było 85% dofinasowania dostać na jakąś ulicę i
zrobić trzy lata temu , to jak się dobrze orientuję to takich dofinansowań w wys. 85% nie
było, były dofinansowania ale 50% czy 63,63%.
Teraz ustosunkuje się do wypowiedzi – do lamp, które trzeba było od razu założyć na
ul. Spacerową, o przewodach pod lampy, o rurach, o drugim chodniku - to Szanowni
Państwo , za niecałe dwa miesiące mamy wybory i ja życzę tej gminie żeby tutaj został
wybrany cudotwórca, który to wszystko od razu zrobi. Dziękuję.
Radny Pan Krzysztof Bogdan : odnośnie budżetu i tego podatku z wiatraków - mam żal
tylko o to, że pieniądze z podatków wiatrakowych były, już dawno przyszły i my nic nie
robiliśmy z nimi, Wójt wtedy powiedział że to są te pieniądze trzymane w razie gdy zechcą
żeby zwrócić ten podatek. Te pieniądze leżały i do tej pory nie było nic robione a teraz jest
rok wyborczy i mamy inwestycje i trzeba pieniądze zwrócić.
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz : ja mówiłem i tłumaczyłem o tym na komisjach
i Szanowny Radny myli rok 2017 z 2018. Za 2017 rok pieniędzy nie było nie musimy
zwracać . Moim zdaniem jeżeli ktoś jest radnym to po pierwsze trzeba słuchać a po drugie
samemu się zainteresować troszeczkę a nie słuchać tylko co Wójt powie. Chodziło w 2017
roku, że skoro rząd wprowadził wyższe podatki to my mieliśmy te pieniądze , zgadza się i
spłaciliśmy ponad milion kredytu. Dlaczego spłaciliśmy kredyt i nie wykorzystywaliśmy
ich na inwestycje a to dlatego że wszystkie firmy wiatrowe zaczęły się odwoływać od
decyzji Wójtów tych wszystkich gmin gdzie jest energia odnawialna i dopóki nie było
wiadomo, że decyzje sądów będą korzystne dla nas to czy rozsądny człowiek wydałby te
pieniądze jak nie będzie wiedział czy je będzie miał?, myślę że nie, dlatego czekaliśmy .
Wydajemy dlatego ponieważ decyzje sądów są dla nas pozytywne, dla wszystkich gmin a że
w połowie roku nasz Sejm zmienił ustawę to wszystko zmienia.

Radny Pan Marcin Brzozowski przerwał: wydajemy dlatego bo jest rok wyborczy i
trzeba wyborców przekonać, trzy lata była stagnacja ale czwarty rok intensywna praca ,
tak samo jeśli chodzi o drogę w Bućkach, nie jestem przeciwny żeby coś takiego robić,
róbmy jak najwięcej dróg tylko dlaczego nikt z radnych nie wiedział że ta droga, że jest
robiony projekt na ponad 300 tys. zł. Później ta suma się zmniejszała i wydaliśmy na to ok.
100 tys. zł.
Nastąpiła burzliwa dyskusja i wymiana zdań po której przystąpiono do kolejnego punktu
posiedzenia mianowicie:
Adn. pkt 11
Kolejny punkt posiedzenia:
Przyjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Rady Gminy Kobylnica
dotyczących skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie, czy przepis
art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach
energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 1276) jest zgodny z przepisami
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej .
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz , który wyjaśnił : gmina Kobylnica i
Gmina Świecie nad Osą została tak samo dotknięta tą ustawą naszego Sejmu i muszą
zwracać pieniądze jeszcze większe niż my. Prowadzą działanie dwutorowo, po pierwsze
rozmawiają z Panem Premierem i Prezesem Kaczyńskim żeby rząd nasz, skoro wprowadził
taką ustawę, udzielił nam rekompensaty czyli żeby zwrócił nam te pieniądze. Po drugie
jeżeli to nie dojdzie do skutku to ustawa ta zostanie zaskarżona do Trybunału
Konstytucyjnego i nasze poparcie, nie tylko nasze bo tutaj jak zaistniała taka sytuacja to
jest 5 gmin takich w naszym powiecie, które zostały tym dotknięte tj. Przerośl, Filipów,
Bakałarzewo, Jeleniewo i Suwałki. Spotkaliśmy się i podjęliśmy decyzję, że będziemy
popierać Gminę Kobylnicę. Myślę, że lepiej jest jak zwróci się z tym ponad 300 gmin niż
jedna , dlatego jest to nasze stanowisko w sprawie poparcia dla działań Rady Gminy
Kobylnica. / Stanowisko stanowi załącznik nr 10 do protokołu /.
Pytań nie było, przystąpiono do głosowania , kto jest za zajęciem stanowiska w sprawie
poparcia Gminy Kobylnica ?
Radni przystąpili do głosowania.
Za przyjęciem stanowiska w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Rady Gminy
Kobylnica dotyczących skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie,
czy przepis art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o odnawialnych
źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 1276) jest zgodny z
przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej głosowało 14 radnych obecnych na
posiedzeniu Sesji Rady Gminy, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0.
Adn. pkt 12
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.
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/.
Czy są pytania?

Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz
zabrał głos odnośnie punktu dotyczącego
zwiększenia wydatków na zakup pomocy dydaktycznej niezbędnej do realizacji podstawy
programowej w Szkole Podstawowej w Pawłówce
: Szanowna Rada pamięta że
ustaliliśmy i mieliśmy dać dla Szkoły Podstawowej w Pawłówce 10 tys. zł. na pomoce
dydaktyczne . Później ministerstwo ogłosiło program właśnie dla takich szkół gdzie można
pozyskać pieniądze na te pomoce naukowe , właśnie dla takich szkół w których nie było
7 i 8 klasy czyli tylko 6 klas, wobec tego wystąpiliśmy i otrzymaliśmy ok 16 tys. zł.
Natomiast te 10 tys. zł. zostanie przeznaczone na inne wydatki.
Radny Pan Marcin Brzozowski : odnośnie punktu 4 – 106,000 zł zmniejszono wydatki
na zakup ciągnika i przyczepy - czyli te nasze rozmowy na komisji i zastanawianie się nad
kupnem i że będziemy mogli w jakiś sposób własnym sumptem poprawiać te drogi gminne
właśnie się rozwiał ? Czyli nie kupujemy ciągnika i tej przyczepy?
Wójt Gminy Pan Sławomir Renkiewicz odpowiadając : tak, zdejmujemy te pieniądze żeby
wziąć mniej kredytu, żeby oddać te pieniądze dla wiatraków .
Radny Pan Marcin Brzozowski : czyli z wszystkiego rezygnujemy bo mamy wszystkie
inwestycje w jednym roku , nie wiem nie tak to powinno być.
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
10 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji, głosów
przeciwnych – 0, głosów
wstrzymujących się – 4
Uchwała została podjęta .
UCHWAŁA NR XXXI/233 /2018
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 30 sierpnia 2018r.
stanowi załącznik Nr 11 do protokołu

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przerośl na lata 2018-2023
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, dodał : omawiane było na posiedzeniach 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 10 radnych obecnych na posiedzeniu Sesji, głosów
przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 4
Uchwała została podjęta .

UCHWAŁA NR XXXI/234 /2018
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 30 sierpnia 2018r.
stanowi załącznik Nr 12 do protokołu
- Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przerośl
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wiesław Radzewicz - projekt uchwały otrzymaliście
Państwo, omawialiśmy to na komisji, taki regulamin już zatwierdzaliśmy , został on
przeanalizowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, nie zgłosili
żadnych zastrzeżeń wydali opinię pozytywną i teraz musimy go przegłosować ponownie,
/ opinia pozytywna stanowi załącznik nr 13 do protokołu / , 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 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Przerośl głosowało 14 radnych obecnych na posiedzeniu
Sesji, głosów przeciwnych – 0, głosów wstrzymujących się – 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
UCHWAŁA NR XXXI/ 235 /2018
RADY GMINY PRZEROŚL
z dnia 30 sierpnia 2018r.
stanowi załącznik Nr 14 do protokołu
Adn. pkt 13
Wolne wnioski i informacje :
Sołtys wsi Wersele Pan Józef Kardel w pierwszej kolejności podziękował dla Wójta za
naprawienie tej dziury w drodze , dodał : w tej chwili jest dobrze , druga sprawa to
chodzi o tą drogę powiatową , wcześniej już zgłaszałem o wycięcie drzew i jeszcze raz się
upominam bo droga zarosła , po deszczach stoi tam woda, że nie można przejechać.
Wójt Gminy Pan Sławomir Rrenkiewicz : jeżeli tu pokończymy ważniejsze prace, które
mamy do zrobienia to wyślę pracowników żeby zobaczyli co da się tam zrobić.
Radny Pan Sylwester Milewski
: poprosił o ponowne złożenie wniosku w sprawie
skrzyżowania w Śmieciuchówce , zgłaszane już było i do tej pory nikt nic nie zrobił.
Rozmawiałem z Komendantem Policji to kazał zaznaczyć to na mapie zagrożeń ,
dlatego moja prośba , trzeba pisać aż do skutku.
Adn. pkt 11
Po wyczerpaniu się porządku dziennego posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Pan
Wiesław Radzewicz podziękował za przybycie i ogłosił zamknięcie obrad XXXI Zwyczajnej
Sesji Rady Gminy.
Protokołowała:
Bogumiła Jankowska

Przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Radzewicz

