Protokół Nr XIV/11
Z posiedzenia IX Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Radziłów, które odbyło się dnia 28
października 2011 r. od godz. 9 00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów.

Radni obecni na posiedzeniu:
1. Krzysztof Konopka– Przewodniczący Rady
2. Katarzyna Olszewska – Wiceprzewodnicząca Rady
3. Jarosław Dąbrowski – Wiceprzewodniczący Rady
4. Wiesław Mordasiewicz
5. Józef Wierciszewski
6. Bogdan Polkowski
7. Bożena Rutkowska
8. Eugeniusz Mikucki
9. Jan Borawski
10. Zbigniew Mroczkowski
11. Grażyna Szyszkowska
12. Andrzej Bajkowski

Radni nieobecni na posiedzeniu:
1. Jan Obrycki
2. Henryk Rogowski
3. Zdzisław Mikucki

W posiedzeniu wzięli udział również:
1. Andrzej Jabłoński - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Grajewie
2. Marek Gładkowski - p. o. Kierownika Posterunku Policji w Radziłowie

3. Robert Ziemkiewicz – Wójt Gminy
4. Krystyna Jankowska – Sekretarz Gminy
5. Anna Jakubczyk – Skarbnik Gminy
6. Agnieszka Mościcka - Podinspektor UG
7. Mirosław Gądek - Inspekrot UG
8. Zbigniew Mordasiewicz – Radny Podlaskiej Izby Rolniczej
9. Bogusława Statkiewicz - Dyrektor SP w Mścichach
10. Elżbieta Koniecko - Dyrektor SP w Słuczu
11. Dorota Malinowska - Dyrektor SP w Kramarzewie
12. Tadeusz Sokołowski – sołtys wsi Barwiki
13. Karol Dąbrowski – sołtys wsi Czerwonki
14. Marek Nieradko – sołtys wsi Janowo
15. Antoni Brzostowski – sołtys wsi Karwowo
16. Wacław Ziemkiewicz – sołtys wsi Klimaszewnica
17. Eugeniusz Ciszewski – sołtys wsi Konopki – Awissa
18. Krzysztof Pieniążek – sołtys wsi Kownatki
19. Andrzej Rutkowski - sołtys wsi Łoje - Awissa
20. Andrzej Karwowski – sołtys wsi Mikuty
21. Maria Gwiazdowska - sołtys wsi Mścichy
22. Jolanta Malinowska – sołtys wsi Okrasin
23. Jan Szlejter – sołtys wsi Ostrowik
24. Henryka Czmielewska - sołtys wsi Radziłów rej. I
25. Antoni Bagiński - sołtys wsi Radziłów rej. II
26. Wiesław Krawcewicz – sołtys wsi Rydzewo Pieniążek
27. Leszek Dobkowski - sołtys wsi Rydzewo Szlacheckie
28. Adam Polkowski - sołtys wsi Szyjki
29. Kazimierz Wysocki – sołtys wsi Wiązownica

30. Mieczysław Borawski – sołtys wsi Zakrzewo

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Przedstawienie informacji z działalności Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Grajewie oraz gminnych jednostek OSP.
6. Przedstawienie informacji z działalności Posterunku Policji w Radziłowie.
7. Przedstawienie informacji z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
Grajewie (Ośrodek Zdrowia w Radziłowie).
8. Przedstawienie informacji o sprawdzianach szkół podstawowych i egzaminach
gimnazjalnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku
mieszkaniowego;
b. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Radziłów w sprawie ogloszenia przetargu
ograniczonego w miejscowości Glinki;
c. zmian w budżecie gminy na 2011 rok;
d. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2011 2023.
10. Interpelacje radnych Rady Gminy i odpowiedzi.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
13. Wyjazd w teren - otwarcie inwestycji zakończonych na terenie Gminy
Radziłów.

Ad. 1
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Radziłów – Krzysztof Konopka.
Stwierdził, że na stan 15 radnych na sesję przybyło 12 radnych. Stanowi to dostateczne
quorum do przeprowadzenia obrad i podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2
Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i poddał go pod jawne głosowanie.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji został wyłożony do publicznego wglądu. Przewodniczący
Rady poddał protokół pod jawne głosowanie. Protokół został przyjęty większością głosów.

Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Głos zabrała Sekretarz Gminy, która przeprosiła zebranych za nieobecność Wójta Gminy
na posiedzeniu sesji Rady Gminy spowodowaną wyjazdem do Łomży na posiedzenie na
temat "Wspólne wysypisko śmieci". Następnie przedstawiła zarządzenia, które zostały
podjęte w okresie między sesjami oraz odczytała treść załącznika do zarządzenia nr 119/11
Wójta Gminy Radziłów w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu
opieki nad zabytkami. W dalszej części Sekretarz Gminy poinformowała, że została
podpisana umowa o dofinansowanie budowy miasteczka ruchu drogowego przy Gimnazjum
w Radziłowie. Wniosek na odnawialne źródła energii złożony do Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał pozytywną ocenę formalną. Ponadto
Sekretarz Gminy powiedziała, że Gmina Radziłów przystąpiła do projektu CAF - czyli
samooceny Urzędu Gminy, która umorzliwi dokonanie analizy słabych i mocnych stron
urzędu i przystąpienie do konkursu ogłoszonego przez MSWiA, który pozwoli na
usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy. W dalszej części Sekretarz Gminy powiedziała,
że zostały zakończone inwestycje: ul. Nadstawna i ul. Gumienna w Radziłowie, boiska w
Mścichach, Kramarzewie, Glinkach i Słuczu, kanalizacja sanitarna w msc. Łoje - Awissa,
Czachy, Brychy i oczyszczalnia ścieków oraz sieci wodociągowej w Łojach - Awissa, place
zabaw przy SP w Kramarzewie oraz przy SP w Radziłowie. które w dniu dzisiejszym zostaną
otwarte i oddane do użytku. ODR w Grajewie przeprowadził kolejne szkolenia dla rolników z
terenu Gminy Radziłów na temat wzajemnej zgodności produkcji. Ponadto poinformowała, że
Urząd Gminy prowadzi nabór na szkolenia dla osób pracujących w rolnictwie, które zostaną

przeprowadzone na terenie Gminy Radziłów. Następnie Sekretarz Gminy powiedziała, że w
niedzielę odbyła się uroczystość Złotych Godów, w której uczestniczyły 4 pary z 10 par
zaproszonych, które przeżyły w związku 50 lat. Na zakończenie Sekretarz Gminy odczytała
list z podziękowaniami od Państwa Sulewskich z Borawskich - Awissa.
Przewodniczący Rady zwrócił się do zebranych z prośbą o uczczenie pamięci zmarłego
Mateusza Sulewskiego minutą ciszy.
Przewodniczący Rady wniósł zapytanie dotyczące działek w msc. Radziłów, o których
była mowa w wymienionych zarządzeniach. Sekretarz Gminy powiedziała, że przyniesie
segregator z zarządzeniami i odczyta treści omawianych zarządzeń.
Przewodniczący Rady wniósł zapytanie dotyczące podjętego zarządzenia w sprawie
zaciągniecia kredytu krótkotrminowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Sekretarz Gminy
powiedziała, że powyżasze zapytanie należy zadać Skarbnik Gminy.

Ad. 5
Przedstawienie informacji z działalności Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
oraz gminnych jednostek OSP.
Głos zabrał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Grajewie Pan Andrzej Jabłoński, który
podziekował za zaproszenie na sesję i przeprosił zabranych za nieobecność Komendanta
Powiatowego PSP w Grajewie. Nastepnie przedstawił informację o ilości pożarów oraz
miejscowych zagrożeń (wypadki, huragany), które miały miejsce w 2009 r. i w 2010 r. na
terenie Gminy Radziłów. Pan Jabłoński Andrzej powiedział, że działania PPSP w
wspomagane są przez jednostki OSP z terenu całego Powiatu Grajewskiego. Następnie
przypomniał o wyposażeniu w br. jednostek OSP w Gminie Radziłów w nowoczesny sprzęt
pożarniczy oraz radiowozy. Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Grajewie dodał, że
jednostki OSP Radziłów i OSP Klimaszewnica znajdują się w Krajowym Systemie
Ratowniczo - Gaśniczym, co wiąże się z większą mobilnością oraz wyposażeniem i
wyszkoleniem jednostek na podobę PSP. W dalszej częsci Pan Jabłoński Andrzej omówił
wykorzystanie nowoczesnego sprzętu ratowniczo - gaśniczego. Następnie powiedział, że
zostały przeprowadzone szkolenia dla strażaków w zakresie współpracy z lotniczym
pogotowiem ratunkowym oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto
powiedział jakie szkolenia są planowane do realizacji, o prowadzonej modernizacji siedziby
PPSP w Grajewie oraz o współpracy z lotniczym pogotowiem ratunkowym. W dalszej części
Pan Jabłoński Andrzej porównał ilość zdarzeń w 2011 r. z 2010 r. Na zakończenie Z-ca
Komendanta Powiatowego PSP w Grajewie podziękował za współpracę i udział w
Powiatowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych w Grajewie jednostkom OSP w Gminie
Radziłów, za przygotowanie w br. Powiatowego Dnia Strażaka oraz pogratulował zakupu
sprzętów ratowniczo - gaśniczych i samochodów pożarniczych.

Sekretarz Gminy powiedziała, że w każdej jednostce OSP zmienił się skład zarządu i
przedstawiła skład gminnego zarządu OSP. Następnie poinformowała, ilu jest czynnych
członków, ilu strażaków zostało przeszkolonych w zakresie współdziałania z lotniczym
pogotowiem ratunkowym i ratownictwa technicznego, ile zostało przeprowadzonych akcji
ratowniczych, jakie miejsca zajęły jednostki OSP w Gminnych i Powiatowych Zawodach
Sportowo - Pożarniczych, w jakie samochody pożarnicze zostały wyposażone jednostki OSP,
omawiając kolejno poszczególne jednostki OSP w Gminie Radziłów. W dalszej części
Sekretarz Gminy powiedziała o zajęciu przez MDP z Radziłowa II miejsca w I Powiatowych
Zawodach w Sporcie Pożarniczym drużyn młodzieżowych OSP. Ponadto poinformowała ile
wyniosło w ubiegłym roku roczne utrzymanie w gotowości bojowej OSP na terenie Gminy
Radziłów. Na chwilę obecną rozliczana jest otrzymana dotacja dla jednostek znajdujących się
w KSRG w ramach, której zostały zakupione ubrania ochronne, buty i rękawice. Dodała, że
kwoty przyznanych dotacji uzależnione są od liczby wyjazdów na akcje ratownicze. Sekretarz
Gminy powiedziała, że strażacy są objęci ubezpieczeniem grupowym. Ponadto
poinformowała, że zostało wprowadzone smsowe powiadamianie strażaków o zaistniałych
zdarzeniach.

Ad. 6
Przedstawienie informacji z działalności Posterunku Policji w Radziłowie.
Głos zabrał p. o. Kierownika Posterunku Policji w Radziłowie Pan Marek Gładkowski,
który powiedział, że Posterunek Policji w Radziłowie liczy tylko 2 policjantów dzielnicowego i refernta ds. kryminalnych. Następnie poinformował o liczbie
przeprowadzonych postępowań przygotowawczych i dochodzeniowych, liczbie ujawnionych
wykroczeń oraz liczbie wydanych mandatów. Pan Gładkowski Marek powiedział, że
Posterunek Policji w Radziłowie wspomaga w służbach wekendowych Posterunek Policji w
Szczuczynie. Następnie powiedział, że Gmina Radziłow jest raczej bezpieczną gminą, gdzie
sprawcami przestępstw są najczęściej osoby spoza terenu Gminy Radziłów.
Radna Rutkowska Bożena wniosła zapytanie dotyczące pędzenia krów drogą. Pan Marek
Gładkowski wyjaśnił, że w przypadku 5-6 szt. bydła, które porusza się po drodze powinno
być ono na uwięzi, natomiast większa ilość gnanych krów powinna być tak prowadzona, aby
nie zajmowała ponad połowy jezdni. Następnie powiedział, że ustawodawca określił
przepisami wiek poganiacza oraz o mandatach związanych z niewłaściwym zabezpieczeniem
zwierząt w miejscu publicznym.

Ad. 7
Przedstawienie informacji z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w
Grajewie (Ośrodek Zdrowia w Radziłowie).

Głos zabrał Przewodniczący Rady, który zwrócił się z propozycją wycofania z porządku
obrad sesji pkt. 7 z powodu nieobecności na posiedzeniu Dyrektora ZPOZ w Grajewie i
Kierownika Osrodka Zdrowia w Radziłowie. Poddał pod jawne głosowanie powyższą
propozycję, którą Rada Gminy podjęła jednogłośnie.

Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy. Po przerwie kontynuowano realizację
porządku posiedzenia.

Ad. 8
Przedstawienie
gimnazjalnych.

informacji

o

sprawdzianach

szkół

podstawowych

i

egzaminach

Głos zabrał Inspektor ds. oświaty Mirosław Gądek, który przedstawił wyniki
sprawdzianów szkół podstawowych z poszczególnych szkół z terenu Gminy Radziłów w
formie prezentacji multimedialnej. Nastepnie głos zabrali dyrektorzy szkół obecni na
posiedziu sesji, którzy ustosunkowali się do osiągnietych wyników swoich szkół kolejno:
Dorota Malinowska - Dyrektor SP Kramarzewo, Bogusława Statkiewicz - Dyrektor SP
Mścichy i Elżbieta Koniecko - Dyrektor SP Słucz.
Radna Olszewska Katarzyna powiedziała, że nieobecność nauczyciela spowodowana
zwolnieniem lekarskim powoduje niemożliwość zrealizowania całości programu nauczania
mając tym samym wpływ na wyniki nauczania uczniów. Ponadto zgodziła się ze
stwierdzeniem, że w środowisku typowo rolniczym rodzice poświęcają niewiele czasu na
pomoc dzieciom w nauce.
W imieniu Dyrektor Gimnazjum w Radziłowie wyniki egzaminu gimnazjalnego
przedstawił radny Zbigniew Mroczkowski w formie prezentacji multimedialnej. Następnie
dodał, że nie można oceniać szkoły czy jest dobra czy zła, ponieważ na wyniki egzaminu czy
sprawdzianu ma wplyw wiele czynników.
Wyniki sprawdzianu pisanego przez uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz
egzaminu gimnazjalnego uczniów klas trzecich z terenu Gminy Radziłów dostępne są do
wglądu na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów.

Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy. Po przerwie kontynuowano realizację
porządku posiedzenia.

Ad. 9
Podjęcie uchwał w sprawie:

a. obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku
mieszkaniowego.
Głos zabrała Podinspektor Urzędu Gminy Agnieszka Mościcka, która wyjaśniła w jaki
sposób naliczany jest dodatek mieszkaniowy. Następnie poinformowała ilu
mieszkańcom z terenu Gminy Radziłów i na jaką kwotę wypłacany jest dodatek
mieszkaniowy. Kwoty wypłacanego dodatku mieszkaniowego z roku na rok są coraz
wyższe, co uwarunkowane jest coraz większą liczbą osób korzystających z dodatku
mieszkaniowego oraz od wzrastającej ceny energii elektrycznej, na podstawie której
naliczany jest dodatek mieszkaniowy. Na chwilę obecną wskaźnik wynosi 70 %, jest
on ograniczeniem na podstawie którego obniża sie dodatek mieszkaniowy. Dodała, że
obniżenie wskaźnika o 20 % spowoduje obniżenie kwot dodatków mieszkaniowych.
Przewodniczący Rady wniósł zapytanie, komu należy się dodatek mieszkaniowy.
Podinspektor Mościcka Agnieszka odpowiedziała, że prawo do dodatku
mieszkaniowego mają najemcy i właściciele domów jednorodzinnych. Następnie
wymieniła kryteria i wyjaśniła jak one kształtują przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Skarbnik Gminy dodała, że działania Ministerstwa Finansow mają na celu
wyeliminowanie właścicieli domów jednorodzinnych z prawa do dodatku
mieszkaniowego.
Radny Wiesław Mordasiewicz wniósł zapytanie, na jaką kwotę wypłacany jest
dodatek
mieszkaniowy.
Skarbnik
Gminy
udzieliła
odpowiedzi.
Wójt Gminy powiedział, że Gmina Radziłów, jak z resztą większość gmin wiejskich,
musi oszczędzać, ponieważ z roku na rok zwiększa się liczba zadań zleconych przez
Państwo do wykonania gminom, które gminy muszą realizować ze środków własnych.
Radna Rutkowska Bożena powiedziała, że połowa budżetu Gminy Radziłów
przeznaczana jest na oświatę, liczba dzieci maleje, a nauczyciele pozostają ci sami.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada
Gminy uchwałę podjęła większością głosów.
b. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Radziłów w sprawie ogloszenia przetargu
ograniczonego
w
miejscowości
Glinki.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Mroczkowski odczytał Opinię Komisji
Rewizyjnej w sprawie skargi złożonej przez Pana Mieczysława Bagińskiego.
Wójt Gminy Radziłów powiedział, że podczas otwarcia inwestycji w Glinkach zebrani
będa mieli możliwość zobaczenia działki, o której mowa w przetargu. Ponadto Wójt
Gminy powiedział, że powyższa działka bez utwardzenia nie ma możliwości
przejazdu. Następnie dodał, że planowana jest budowa parkingów na powyższej
działce przy świetlicy w msc. Glinki. Wójt Gminy sprostował, że Pan Bagiński
Mieczysław nie skierował pisma tylko anonim, podpisane pismo otrzymano dopiero
od
Wojewody
Podlaskiego
celem
rozpatrzenia.
W dalszej części poruszono sprawę wpływu inwestycji - droga w msc. Łoje - Awissa
na budynek mieszkalny i ogrodzenie będące własnością rodziców i brata
Przewodniczącego
Rady.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada
Gminy uchwałę podjęła jednogłośnie.

c. zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Głos
zabrała Skarbnik Gminy, która powiedziała, że zmiany w budżecie gminy na 2011 r.
spowodowane są zmianami dochodów i wydatków. Otrzymana została dotacja na
poczet wypłaty diet wszystkim członkom uczestniczącym w wyborach zarządzonych
na dzień 09. 10. 2011 r. Ponadto Skarbnik Gminy powiedziała, że zostało otrzymane
dofinansowanie w celu przekazania środków z tytułu szkoleń młodocianych
pracownikow. Poza tym Wojewoda Podlaski przekazał dotację na dofinansowanie
zakupu podręczników szkolnych dla dzieci oraz dofinansowanie na wypłatę
sypendiów materialnych dla uczniów szkół postawowych i gimnazjum. Pozyskane
dochody odzwierciedlają wydatki zgodnie z przeznaczeniem otrzymanego
dofiansowania. Następnie Skarbnik Gminy poinformowała, że w związku z tym, że
wniosek o dofinansowanie przebudowy i modernizacji parku w Radziłowie został
negatywnie rozpatrzony nastąpiła potrzeba zmniejszenia dochodów z tego tytułu.
Wójt Gminy sprostował, że wniosek o dofinansowanie został pozytywnie rozpatrzony
tylko środki przeznaczone na dofinansowanie przebudowy i modernizacji parków nie
wystarczyły
dla
wszystkich
wnioskodawców.
Skarbnik Gminy powiedziała, że wiele zmian nastąpiło w załącznik nr 5 dotyczących
jednostek organizacyjnych. Zmiany te wynikają z weryfikacji potrzeb w zakresie
wynagrodzeń, zakupu usług, badań lekarskich pracowników, opłaty środków emerytur
pomostowych. W dalszej części Skarbnik Gminy opowiedziała o zmianach w
załączniku inwestycyjnym, załączniku limitu wydatów inwestycyjnych i załączniku
wydatki strukturalne. Zmiany po stronie dochodów i wydatków wygenerowały
potrzebę zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2011 2023, które zmieniły wskaźniki zadłużenia.
Przewodniczący
Rady wniósł zapytanie, czy planowane wydatki na modernizację parku w Radziłowie
zostały zrealizowane. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na chwilę obecną wydatki
inwestycyjne związane z modernizacją parku w Radzziłowie wynoszą są zerowe.
Przewodniczący Rady wniósł zapytanie, co zostanie zrobione z kostką, która została
zakupiona na modernizację parku. Wójt Gminy odpowiedział, że zostanie
wykorzystana
do
zrealizowania
inwestycji
w
przyszłym
roku.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada
Gminy uchwałę podjęła jednogłośnie.
d. dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2011 2023.
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i poddał ją pod jawne głosowanie. Rada
Gminy uchwałę podjęła jednogłośnie.

Ad. 10
Interpelacje radnych Rady Gminy oraz odpowiedzi.
Radny Dąbrowski Jarosław wniósł zapytanie dotyczące wystąpienia bakterii coli w
wodociągach na terenie Gminy Radziłów. Wójt Gminy potwierdził, że została wykryta

bakteria coli, ale nie jest prawdą to, że bakteria coli pojawiła się w wodociągu Łoje - Awissa.
Ponadto powiedział, że została źle pobrana próba do badań pod nieobecność pracownika
urzędu. Nastepnie Wójt Gminy powiedział, że umieszczenie artykułu na portalu
internetowym było celowym zagraniem.
Przewodniczący Rady powiedział, że ocena jakości wody wykonana przez Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie została wykonana prawidłowo, a zatem
faktycznie bakteia coli pojawiła się w wodociągu. Wójt Gminy powiedział, że to tylko suche
dane, ponieważ w Łojach - Awissa badana woda jest przydatna do spożycia. W stacji
uzdatniania wody na ekranie pojawiła sie jedna bakteria, ponieważ przy pobieraniu próby nie
było konserwatora i pobrano źle próbę.
Radna Rutkowska Bożena powiedziała, że jej domownicy nie chorowali pijąc wodę z
wodociągu.
Wójt Gminy serdecznie zaprosił zebranych na otwarcie zakończonych inwestycji, które
rozpocznie sie o godz 13 00 . Pierwszą otwieraną inwestycją będzie ul. Gumienna w
Radziłowie. Wójt Gminy dodał, że został zapewniony przejazd autobusem na otwarcie
inwestycji.
Radny Mordasiewicz Wiesław powiedział, że na drodze wojewódzkiej przed mostem w
Karwowie znajduje sie zapadnięcie.
Radny Borawski Jan poruszył sprawę rosnących krzaków na zakręcie w Brodowie oraz
zwrócil się z prośbą o przekopanie rzeki w Raciborach. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi.
Radna Szyszkowska Grażyna zwróciła się z prośbą o poprawienie zjazdu z drogi w
Klimaszewnicy na drogę do Kieljan.
Radna Rutkowska Bożena zwróciła sie z prośbą, aby zgłosić do rejonu dróg
powiatowych dziury w moście.
Sekretarz Gminy powiedziała, że na posiedzeniu sesji Rady Powiatu Grajewskiego został
złożony wniosek na remont przepustów w Słuczu i w Raciborach, na które padła odpowiedź,
że bez pozyskania środków zewnętrznych nie ma możliwości wykonania przepustów przez
Starostwo Powiatowe w Grajewie.
Ad. 11
Sprawy różne i wolne wnioski.
Sołtys wsi Radziłów rej. I Czmielewska Henryka poruszyła sprawę zalewanych piwnic
przez wody powierzchniowe. Wójt Gminy powiedział, że Powiat Grajewski podjął działania
w tej kwestii.
Sołtys wsi Mścichy Gwiazdowska Maria wniosła zapytanie, ile zostało wydanych
koncesji na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Radziłów. Następnie wniosła zapytanie, czy
Wojewoda Podlaski wyraził zgodę na przeniesienie koncesji z baru na punkt sprzedaży, o

które zwracała się do radnych z zapytaniem Sekretarz Gminy i jeżeli tak to, czy miało to
miejsce.
Przewodniczący Rady powiedział, że sołtys wsi Mścichy ma rację. Następnie
powiedział, że nie tak dawno wpłynął wniosek Pana Liberackiego z prośbą o przyznanie
koncesji na alkohol, gdzie Rada Gminy nie wyraziła na to zgody.
Sekretarz Gminy powiedziała ile na chwilę obecną zostało wydanych zezwoleń na
sprzedaż alkoholu - wódkę. Nastepnie dodała, że gmina może rozpatrywać składane wnioski
ale nie może promować składanie wniosków o przyznanie koncesji na sprzedaż alkoholu,
ponieważ zabrania tego ustawa o przeciwdzaiłaniu alkoholizmowi.
Wojt Gminy powiedział, że kilku mieszkańców ul. Szczuczyńskiej w Radziłowie
zwróciło sie z prośbą o nie wydawanie koncesji na alkohol, a nawet zamknięcie sklepu
Państwa Liberackich.
Przewodniczący Rady wniósł zapytanie, czy ktoś zrezygnował z koncesji na alkohol.
Sekretarz Gminy powiedziała, że Pani Malinowska Jolanta zrezygnowała z koncesji na
sprzedaż alkoholu.
Sekretarz Gminy wyjaśniła jakich działek dotyczyły przedstawiane zarządzenia podjęte w
okresie między sesjami. Dodatkowych wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.
Przewodniczący Rady wniósł zapytanie dotyczące kredytu. Skarbnik Gminy
powiedziała, że Rada Gminy upoważniła Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek.
Wójt Gminy wydaje zarządzenie po to, aby określić harmonogram spłat i kwotę pożyczki.
Następnie Skarbnik Gminy powiedziała w jakim celu zaciągnięta została pożyczka i na jaką
kwotę.
Sołtys wsi Mścichy Gwiazdowska Maria zwróciła się z prośbą o zagospodarowanie
działki w msc. Święcienin, na której znajduje sie obecnie dzikie wysypisko śmieci.
Ad. 12
Zamkniecie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Radziłów Krzysztof Konopka stwierdził, iż na sesji
zostały omówione wszystkie zagadnienia i dokonał zamknięcia obrad.
Ad. 13
Wyjazd w teren - otwarcie inwestycji zakończonych na terenie Gminy Radziłów.
Zostały otwarte i oddane do użytku następujące inwestycje:
•

ul. Nadstawna i ul. Gumienna w Radziłowie,

•

kanalizacja sanitarna w msc. Łoje - Awissa, Czachy, Brychy i oczyszczalnia ścieków
oraz sieci wodociągowej w Łojach - Awissa,

•

boiska w Mścichach, Kramarzewie, Glinkach i Słuczu,

•

place zabaw przy SP w Kramarzewie oraz przy SP w Radziłowie.

Szczegółowe obrady sesji zawarte są na płycie CD, która stanowi załącznik do protokołu.
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