PROTOKÓŁ NR II/2018
z obrad posiedzenia II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 23 listopada 2018
roku.
W posiedzeniu udział wzięli radni Rady Gminy, sołtysi wsi, radny powiatowy Sławomir
Małachowski (listy obecności stanowią załączniki nr 1,2,3 do protokołu).
Ponadto w Sesji udział wzięli:
1. Marcin Brzozowski

-

Wójt Gminy

2. Franciszek Bagiński

-

Sekretarz Gminy

3. Grażyna Franko

-

Skarbnik Gminy

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Dyczewski.
Protokołowała Iwona Tertel
Obrady rozpoczęto o godz.9.00 a zakończono o godz.12.30.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy.
Obecnych radnych na Sesji: 15.
Ad. pkt 1
Otwarcia obrad posiedzenia II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy dokonał Przewodniczący
Rady Piotr Dyczewski: „Otwieram II Zwyczajną Sesję Rady Gminy zwołaną postanowieniem
z dnia 19 listopada 2018 r, które stanowi załącznik nr 4 do oryginału protokołu. Witam
przybyłych radnych, sołtysów wsi, zaproszonych gości, Wójta Gminy i wszystkich obecnych
na dzisiejszej Sesji.”
Ad. pkt 2
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dyczewski przystąpił do przedstawienia
porządku obrad posiedzenia Sesji Rady Gminy. Porządek obrad wraz z materiałami został
wysłany radnym. Zapytał radnych, czy chcieliby wnieść uwagi, propozycje zmian do
przedstawionego porządku obrad.
Do porządku obrad nie zgłoszono uwag, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod
głosowanie porządek obrad. W wyniku głosowania jawnego jednogłośnie został przyjęty przez
Radę Gminy następujący porządek:
1.

Otwarcie obrad II 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 listopada 2018 roku.

5.

Sprawozdanie ze stanu oświaty w roku szkolnym 2017/2018.

6.

Interpelacje i zapytania radnych.

7.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

8.

Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Statutu Gminy
b) powołania stałych komisji Rady Gminy Przerośl
c) zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018 rok,
d) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przerośl,
e) obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2019,
f) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
g) stawek podatku od środków transportowych,
h) ustalenia stawek opłaty targowej.

9.

Wolne wnioski i informacje.

10.

Zamknięcie obrad II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.

Imienny wykaz z głosowania jawnego stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. pkt 3
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dyczewski – poinformował, że protokół z I Sesji
Rady Gminy wyłożony był do wglądu w Urzędzie Gminy pokój Nr 16, jak również projekt
protokołu został udostępniony na stronie BIP Urzędu Gminy Przerośl. Do projektu protokołu radni
nie wnieśli uwag. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z
poprzedniego posiedzenia.
W wyniku głosowania jawnego protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie
przez Radę Gminy.
Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik Nr 5 protokołu.
Ad. pkt 4
Wójt Gminy Marcin Brzozowski przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za
okres od 19 listopada 2018 roku. Jest to tylko kilka dni ale wykorzystałem je bardzo intensywnie,
dokonałem analizy budżetu. Rok 2019 nie będzie obfitował w wielkie inwestycje, należy wykonać
projekty remontu dróg gminnych lub uaktualnić istniejące, pisanie wniosków o dotacje zewnętrzne,
opracowana zostanie ankieta o potrzebach mieszkańców, będą utwardzane drogi, budowa
chodników w Przerośli. Bieżące sprawy: analiza spraw bieżących z urzędnikami, przygotowanie
do odśnieżania dróg gminnych, modernizacja ogrzewania w remizie OSP w Rakówku. Prośba do
sołtysów o analizę oświetlenia ulicznego, może są takie miejsca gdzie można je wyłączyć bo za
oświetlenie płacimy ok. 8 tys. miesięcznie.
Ad. pkt 5
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dyczewski poprosił Sekretarza Gminy Franciszka
Bagińskiego o przedstawienie sprawozdania ze stanu oświaty w roku szkolnym 2017/2018.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Radni nie wnieśli zapytań.

Ad. pkt 6
Zostały zgłoszone następujące interpelacje i zapytania:
Radna Maria Jolanta Gajda-Pstrzoch dotyczy ustawienia oznakowania ulicy Dwornej
dokładnie osiedla mieszkaniowego, ustawić drogowskaz czytelny i przejrzysty. Drugie
zapytanie dotyczy projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy a konkretnie paragrafu
28.
Radny Andrzej Kowalewski zgłosił temat niedrożnych odpływów przy chodnikach na ulicy
Rynek przy Św. Agacie i ul. Dwornej przy przystanku PKS. Prosił o wyjaśnienie stosowania
proszku do gaszenia sadzy w kominach. Zapada się studzianka na ulicy Żabiej i ulica przy
posesji Ułanowicza Janusza.
Radny Damian Samsel prosi o zamontowanie spowalniaczy na ulicy Spacerowej.
Radny Sylwester Milewski poruszył temat odśnieżania dróg, należałoby dogadać się z
powiatem, żeby ustalić rejonizację i które drogi w pierwszej kolejności mają być odśnieżane.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dyczewski zgłosił dokończenie budowy chodnika na
ulicy Dwornej.
Ad.pkt 7
Wójt Gminy Marcin Brzozowski udzielił odpowiedzi na zapytania radnych:
1.

Ustawienie znaku informującego o osiedlu mieszkaniowym jest jak najbardziej zasadne.

2.
Niedrożność odpływów – przez ostatnie 2 dni pracownicy je czyścili, odpływ przy
przystanku PKS na ulicy Dwornej trzeba technicznie dobrze go przebudować.
3.
Spowalniacz ruchu na ul. Spacerowej w tym roku prawdopodobnie budżet nie pozwoli,
może na wiosnę.
Gminny Komendant OSP Witold Sześciła wyjaśnił, że proszek do gaszenia sadzy w
kominach został wycofany ze stosowania, teraz stosuje się gaśnice proszkowe.
4.

Wspólne odśnieżanie dróg, będziemy rozmawiać z Powiatem o wspólnym przetargu.

5.
W miarę posiadanych środków finansowych we własnym zakresie będziemy poprawiać
ulicę Żabią.
Następnie wywiązała się dyskusja na temat odwodnienia ulicy suwalskiej, ulicy Kamińskiego,
budowy ulicy Spacerowej.
Wójt Gminy Marcin Brzozowski na etapie projektowania inwestor powinien spotkać się z
mieszkańcami danej miejscowości, w której będzie realizowana inwestycja, żeby później nie
zarzucać Wójtowi że coś jest źle robione.
Ad. pkt 8a
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dyczewski poprosił Sekretarza Gminy o
przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy.
Sekretarz Gminy Franciszek Bagiński wyjaśnił, że statut określa organizację pracy Rady
Gminy. Zmiana statutu jest niezbędna, obliguje nas do tego ustawa o samorządzie gminnym.
Główne zmiany to:
-

zmiany nazw komisji Rady Gminy,

przewodniczący Rady Gminy może wydawać polecenia służbowe pracownikowi
odpowiedzialnemu za obsługę rady,
-

obrady rady gminy są transmitowane,

interpelacje i zapytania radnych kierowane są do Przewodniczącego Rady Gminy na
piśmie, który przekazuje je niezwłocznie Wójtowi,
-

imienny wykaz głosowań,

-

obywatelska inicjatywa uchwałodawcza,

-

zasady i tryb pracy komisji skarg, wniosków i petycji,

-

raport Wójta Gminy o stanie gminy do 31 maja każdego roku.

Wywiązała się dyskusja, po której radni przystąpili do głosowania projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dyczewski stwierdził, że w wyniku głosowania jawnego
uchwała została przyjęta przez Radę 15 głosami „za”.
Uchwała Nr II/03/2018
(załącznik nr 7 do protokołu)
Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Nastąpiła przerwa w obradach Sesji Rady Gminy, członkowie stałych komisji udali się w celu
ukonstytuowania swoich komisji.
W tym czasie głos zabrał Wójt Gminy zwracając się do sołtysów wsi o dyskusję na temat podatków
lokalnych. Planowana jest podwyżka podatku rolnego o 5% jak co roku, nie jest to duża kwota dla
rolnika a dla budżetu gminy jest to kwota na 45 wywrotek żwiru. Budżet na 2019 rok nie będzie
obfitował w inwestycje.
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dyczewski pieniądze otrzymane z podwyżki podatków
przeznaczone zostaną tylko i wyłącznie na żwirowanie dróg, chcemy zrobić jedną drogę a
porządnie.
Większość sołtysów obecnych na Sali wypowiedziało się za podwyżką podatków.
Po przerwie członkowie komisji wrócili na salę.
Ad. pkt 8b
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dyczewski padła propozycja, że do składu Komisji
Rewizyjnej powołanych będzie 5 radnych, do pozostałych komisji po 7 radnych.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie (15 głosów „za”) Rada Gminy przyjęła propozycję
Przewodniczącego Rady dotyczącą składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Piotr Dyczewski – poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz na
pozostałych członków komisji.
Na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym Rada jednogłośnie (15 głosami
„za”) wybrała radnego Sylwestra Milewskiego, na Wiceprzewodniczącego radnego Adama Stopko
jednogłośnie (15 głosami „za”).
Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przerośl zgłoszono następujących
kandydatów:
1. Andrzeja Kowalewskiego,

2. Sławomira Serafina
3. Monikę Wolińską.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym przegłosowali skład Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady Piotr Dyczewski – poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz na
pozostałych członków komisji.
Na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w głosowaniu jawnym Rada
jednogłośnie (15 głosami „za”) wybrała radnego Adama Bytowskiego, na Wiceprzewodniczącego
radnego Szymona Szupienia jednogłośnie (15 głosami „za”).
Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na pozostałych członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Przerośl zgłoszono
następujących kandydatów:
1. Marię Jolantę Gajda - Pstrzoch
2. Kamila Podziewskiego
3. Annę Puza
4. Damiana Samsela
5. Marka Wiśniewskiego.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym przegłosowali skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodniczący Rady Piotr Dyczewski – poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i
Rolnictwa oraz na pozostałych członków komisji.
Na Przewodniczącego Komisji w głosowaniu jawnym Rada jednogłośnie (15 głosami „za”)
wybrała radnego Andrzeja Kowalewskiego, na Wiceprzewodniczącego radnego Kamila
Podziewskiego jednogłośnie (15 głosami „za”).
Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na pozostałych członków Komisji Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy
Przerośl zgłoszono następujących kandydatów:
1. Adama Bytowskiego
2. Sławomira Serafina
3. Wiesława Radzewicza
4. Szymona Szupienia
5. Marka Wiśniewskiego.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym przegłosowali skład Komisji Infrastruktury, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa.
Przewodniczący Rady Piotr Dyczewski – poprosił o zgłaszanie kandydatów na
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Turystyki i
Pomocy Społecznej oraz na pozostałych członków komisji.
Na Przewodniczącego Komisji w głosowaniu jawnym Rada jednogłośnie (15 głosami „za”)
wybrała radną Monikę Wolińską, na Wiceprzewodniczącego radnego Sylwestra Milewskiego
jednogłośnie (15 głosami „za”).
Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na pozostałych członków Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Turystyki i Pomocy Społecznej
Rady Gminy Przerośl zgłoszono następujących kandydatów:
1. Marię Jolantę Gajda - Pstrzoch

2. Annę Puza
3. Wiesława Radzewicza
4. Damiana Samsela
5. Adama Stopko.
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Radni jednogłośnie w głosowaniu jawnym przegłosowali skład Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury,
Turystyki i Pomocy Społecznej.
Przewodniczący Rady Piotr Dyczewski - zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie
powołania stałych komisji Rady Gminy Przerośl i poddał pod głosowanie.
Uchwała Nr II/04/2018
(załącznik nr 8 do protokołu)
Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8c
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dyczewski poprosił Panią Skarbnik Gminy o
przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
Skarbnik Gminy Grażyna Franko – zmniejszono dochody w wysokości 141 174 zł:
zmniejszono dochody z podatku od nieruchomości farm wiatrowych, zwiększono dochody dotacja
celowa na przebudowę drogi ul. Spacerowa w Przerośli, zwiększono dochody z wpływu odsetek za
lokaty terminowe, z podatków od osób prawnych i fizycznych, z usług za odprowadzanie ścieków
do oczyszczalni ścieków; zmniejszono wydatki w wysokości 141 174 zł: na remonty dróg
gminnych i wewnętrznych, wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego, wydatki na zakup
samochodu do dowożenia uczniów, wydatki na zasiłki celowe, na wypłatę pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym, na zakup materiałów biurowych, na zakup usług oraz zakup
materiałów w gospodarce komunalnej, na projekt budowa siłowni zewnętrznej w Przerośli,
zwiększono wydatki na: przebudowę ul.Spacerowej, na opłacenie pobytu dziecka w przedszkolu,
na zakup opon do AUTOSANU, wydatki na opłatę za osoby przebywające w domu pomocy
społecznej oraz wypłatę zasiłków okresowych, wynagrodzenie dla mediatora projektu dla osób
zagrożonych ubóstwem.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Piotr Dyczewski - zapoznał z treścią projektu uchwały w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2018 rok i poddał pod głosowanie.
Uchwała Nr II/05/2018
(załącznik nr 9 do protokołu)
Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8d
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dyczewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Przerośl. Zasady wynagrodzenia Wójta zostały określone
w przedłożonym projekcie uchwały i proponowane składniki nie zmieniły się w stosunku do
poprzedniej kadencji oprócz dodatku za wysługę lat.
Przewodniczący Rady Piotr Dyczewski - zapoznał z treścią projektu uchwały i poddał pod
głosowanie.

Uchwała Nr II/06/2018
(załącznik nr 10 do protokołu)
Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8e
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dyczewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2019.Obniża się średnią cenę skupu
żyta z kwoty 54,36 zł za 1 kwintal do kwoty 48,00 zł za 1 kwintal, przyjmowanej jako podstawa
obliczania podatku rolnego na 2019 rok na terenie Gminy Przerośl czyli 5% podwyżki.
Przewodniczący Rady Piotr Dyczewski - poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw było 4 radnych,
Uchwała Nr II/07/2018
(załącznik nr 11 do protokołu)
Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8f
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dyczewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości. Proponuje się podwyżkę w wysokości 5%.
Przewodniczący Rady Piotr Dyczewski - poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw było 4 radnych,
Uchwała Nr II/08/2018
(załącznik nr 12 do protokołu)
Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8g
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dyczewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
wysokości stawek podatku od środków transportowych. Proponuje się podwyżkę w wysokości
5%.
Przewodniczący Rady Piotr Dyczewski - poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw było 4 radnych,
Uchwała Nr II/09/2018
(załącznik nr 13 do protokołu)
Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8h
Przewodniczący Rady Gminy Piotr Dyczewski przedstawił projekt uchwały w sprawie
ustalenia stawek opłaty targowej. Proponuje się podwyżkę o 1 zł.

Przewodniczący Rady Piotr Dyczewski - poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw było 4 radnych,
Uchwała Nr II/10/2018
(załącznik nr 14 do protokołu)
Imienny wykaz głosowania jawnego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Wójt Gminy Marcin Brzozowski zaprosił obecnych na uroczyste posadzenie Dąbka Wolności w
miejscowym parku w najbliższą niedzielę 25.11.2018 roku.
Sołtys wsi Nowa Przerośl Teresa Kruszko zgłosiła potrzebę przesunięcia hydrantu na zakręcie na
ulicy Wielkiej
Sołtys wsi Kolonia Przerośl Irena Dołęga zgłosiła potrzebę budowy chodnika na cmentarz w
Przerośli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kazimierz Leończuk zgłosił wykonanie chodnika do
cmentarza w Pawłówce oraz wycięcie zakrzaczeń w Łanowiczach Małych i Dużych.
Radny Adam Stopko dlaczego wstrzymano prace remontowe w remizie OSP w Pawłówce?
Radny Bytowski Adam zgłosił problem wystających korzeni na drodze do Nowej Przerośli obok
tzw. młyna.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Kazimierz Leończuk prosi o zamontowanie lampy ulicznej
w Łanowiczach na tzw. „kozim rogu”
Radny Milewski Sylwester posprzątać i wykosić rowy przydrożne.
Mieszkanka Przerośli Małgorzata Cywińska zgłosiła następujące tematy:
internet szerokopasmowy co się z nim dzieje,
likwidacja azbestu w gospodarstwach
gospodarka odpadami, na stronie gminy nie pojawiają się raporty,
czy istnieje PSZOK i czy jest on szczelny
czy istnieje możliwość dopłaty do kastracji bezpańskich psów i kotów,
ochrona zabytków (dzwonnica, plebania) czy ktoś to kontroluje,
czy za wynajmowanie pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia wpływa czynsz, za co płaci lekarz
a za co gmina?
Wójt Gminy Marcin Brzozowski w miarę posiadanych środków będziemy przygotowywać
dokumentację na budowę chodnika i oświetlenia do cmentarzy w Przerośli i Pawłówce; prace
remontowe w remizie OSP w Pawłówce zostały przerwane z uwagi na to, że jest zimno, na wiosnę
zostaną wznowione prace; hydrant, korzenie w Nowej Przerośli jeśli nie będzie przeciwwskazań
prawnych to wykonamy; internet szerokopasmowy I etap zrealizowany wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim doprowadzony światłowód, od 2 lat rozmawiamy z dostawcami internetu,
rezygnują po przeliczeniu kosztów; azbest co roku składamy zapotrzebowanie do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska, ostatnio otrzymaliśmy 17 900 zł dotacji a mieszkańcy nie płacą
nic; raport o śmieciach jest zamieszczany w BIP; kastracja zwierząt będą przeprowadzane rozmowy
z miejscowym lekarzem weterynarii o kalkulacji kosztów; zabytki – będą wykonane tabliczki
informacyjne, będzie stworzony folder i wydana płyta o Przerośli; lekarze wynajmujący gabinety i
mieszkanie płacą czynsz miesięczny ustalony przez Gminę; PSZOK – stan techniczny obiektu nie
pozwala żeby z niego korzystać, przez pewien czas to działało, będziemy próbowali technicznie to
odbudować; postaramy się czyścić i kosić rowy przydrożne.

Ad. pkt 10
Po wyczerpaniu się porządku dziennego posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Piotr
Dyczewski podziękował za przybycie i ogłosił zamknięcie obrad II Zwyczajnej Sesji Rady Gminy.
PROTOKOŁOWAŁA:
Iwona Tertel

PRZEWODNICZYŁ:
Piotr Dyczewski

