PROTOKÓŁ
z posiedzenia XXXVII sesji Rady Gminy Radziłów o charakterze zwyczajnym, które
odbyło się 31 maja 2017 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów.
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Elżbieta Klimaszewska – Przewodnicząca Rady Gminy
2. Piotr Tokarzewski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Krzysztof Konopka
4. Elżbieta Wysocka
5. Jan Borawski
6. Zbigniew Mroczkowski
7. Jan Obrycki
8. Krzysztof Pieniążek
9. Kazimierz Przemysław Wysocki
10. Andrzeje Dąbrowski
11. Janusz Wejda
Radni nieobecni na posiedzeniu:
1.
2.
3.
4.

Daniel Mroczkowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Mariusz Płoszkiewicz
Paweł Jarosiński
Jan Kozicki

Poza tym w posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

Krzysztof Milewski – Wójt Gminy
Anna Jakubczyk – Skarbnik
Mirosław Grajewski – Kierownik Zakładu Komunalnego w Radziłowie
Józef Jurski – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radziłowie
5. Mirosław Gądek – Inspektor UG
6. Kazimierz Gwiazdowski – Poseł na Sejm RP
7. Wiesław Mursztyn - Komendant Powiatowy Policji w Grajewie
8. Andrzej Bargłowski – Komendant Posterunku Policji w Szczuczynie
9. Arkadiusz Lichota - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Grajewie
10. Andrzej Grygoruk - Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego
11. Bogdan Chorosz - Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Grajewie
12. Jan Ciecierski – PODR Szepietowo
13. Tadeusz Sokołowski - sołtys wsi Barwiki
14. Agnieszka Chrzanowska – sołtys wsi Czachy
15. Jan Mocarski – sołtys wsi Czerwonki
16. Antoni Wójcik – sołtys wsi Glinki
17. Andrzej Michałowski – sołtys wsi Karwowo

18. Agata Zalewska – sołtys wsi Kieljany
19. Wacław Ziemkiewicz – sołtys wsi Klimaszewnica
20. Kamil Kozikowski – sołtys wsi Kownatki
21. Mirosław Włodkowski – sołtys wsi Łoje - Awissa
22. Maria Gwiazdowska – sołtys wsi Mścichy
23. Jolanta Malinowska – sołtys wsi Okrasin
24. Jan Szlejter – sołtys wsi Ostrowik
25. Elżbieta Brzózka – sołtys wsi Racibory
26. Henryka Czmielewska – sołtys wsi Radziłów rej. I
27. Józef Mieczkowski - sołtys wsi Szyjki
28. Eugeniusz Mikucki – sołtys wsi Święcienin

Proponowany porządek obrad:
1
2

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.

3

Przyjęcie protokołów z XXXIV, XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy.

4

Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.

5

Informacja z działalności Powiatowej Straży Pożarnej i gminnych jednostek OSP.

6

Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.

7

Informacja z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.

8

Omówienie spraw związanych z działalnością Biebrzańskiego Parku Narodowego
na terenie Gminy Radziłów.

9

Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
b)
c)
d)
10

państwa w zakresie dożywiania’ na lata 2014 – 2020;
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
zmian w budżecie gminy na 2017 r.;
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.
Interpelacje Radnych Gminy.

11 Sprawy różne i wolne wnioski.
12 Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.

Ad. 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Klimaszewska otworzyła XXXV sesję Rady
Gminy. Przywitała wszystkich obecnych. Stwierdziła, że na posiedzenie przybyło 11 radnych,
co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad sesji i poddała go pod głosowanie.
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: 11 radnych za.
Ad. 3
Przyjęcie protokołów z XXXIV, XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy.
Uwag do protokołów nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady poddał protokoły
pod jawne głosowanie. Protokoły został przyjęte.
Głosowanie nad przyjęciem protokołów: 11 radnych za.
Ad. 4.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Wójt Gminy przedstawił i omówił zarządzenia, które zostały podjęte w okresie między
sesjami. Następnie Wójt poinformował, że uczestniczył w spotkaniu Powiatowego Zarządu
OSP, które odbyło sie w Rajgrodzie. 20 czerwca br. w Radziłowie odbędą się VII Powiatowe
Zawody Sportowo – Pożarnicze MDP. 22 maja br. została podpisana umowa z Urzędem
Marszałkowskim na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek
OSP na terenie Gminy Radziłów. Ponadto Wójt Gminy powiedział, że trwają prace w ramach
zadań z funduszu sołeckiego: dowóz żwiru i jego rozplantowanie oraz wykonanie ogrodzenia
przy SP w Radziłowie. Następnie Wójt Gminy nagrodził pamiątkowymi statuetkami
członków grupy filmowej ART RADZIŁÓW CREW oraz ich opiekuna Pana Zbigniewa
Mroczkowskiego i pogratulował dotychczasowych osiągnięć w działalności artystycznej.
Pan Zbigniew Mroczkowski podziękował za wsparcie działalności ART RADZIŁÓW
CREW, która osiąga sukcesy na poziomie wojewódzkim i krajowym rywalizując
niejednokrotnie z osobami dorosłymi wykształconymi w kierunku filmowym.

Ad. 5.
Informacja z działalności Powiatowej Straży Pożarnej i gminnych jednostek OSP.

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie Pan
Arkadiusz Lichota powiedział, że grupa filmowa ART RADZIŁÓW CREW zajęła III miejsce
w organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie „Czad
i ogień. Obudź czujność.”. Następnie Pan Arkadiusz Lichota przedstawił informacje o liczbie
jednostek OSP funkcjonujących na terenie Powiatu Grajewskiego oraz ilości zdarzeń, jakie
miały miejsce w 2016 r. – pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych
z wyszczególnieniem informacji dotyczących Gminy Radziłów.
Inspektor UG Pan Mirosław Gądek przedstawił informację o działalności, planowanych
wydarzeniach oraz wielkości i przeznaczeniu pozyskanego dofinansowania jednostek OSP
na terenie Gminy Radziłów. Następnie Pan Mirosław Gądek przedstawił prezentację działań
podejmowanych w 2016 r. i w pierwszej połowie 2017 r. przez jednostki OSP z terenu Gminy
Radziłów.
Ad. 6.
Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
Komendant Powiatowy Policji w Grajewie Pan Wiesław Mursztyn powiedział, że Gmina
Radziłów wchodzi w skład Posterunku Policji w Szczuczynie, interesanci przyjmowani
są przez dzielnicowego w Punkcie Przyjęć Interesantów w Radziłowie. Następnie
Pan Wiesław Mursztyn przedstawił informacje dotyczącą ilości i rodzaju podjętych
postępowań przygotowawczych i sprawdzających, interwencji oraz zdarzeń na terenie
Powiatu Grajewskiego w 2016 r. z wyszczególnieniem danych dotyczących Gminy Radziłów.
Ad. 7.
Informacja z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.
Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie Pan Bogdan Chorosz
powiedział, że opieka zdrowotna na terenie Gminy Radziłów sprawowana jest przez Gminny
Ośrodek Zdrowia w Radziłowie i Wiejski Ośrodek Zdrowia w Białaszewie. Następnie
Pan Bogdan Chorosz przedstawił informację z działalności w/w ośrodków na terenie Gminy
Radziłów w 2016 r.
Sołtys wsi Radziłów rej. I Henryka Czmielewska zapytała, czy możliwe jest utworzenie
punktu poboru krwi w Radziłowie. Pan Bogdan Chorosz wyjaśnił, z czym związane
jest utworzenie takiego punktu.
Ad. 8.

Omówienie spraw związanych z działalnością Biebrzańskiego Parku Narodowego
na terenie Gminy Radziłów.
Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Pan Andrzej Grygoruk powiedział o zakresie
działalności i o organizowanych postępowaniach przetargowych na dzierżawę terenów Parku,
z uwzględnieniem informacji dotyczących Gminy Radziłów. Następnie Pan Andrzej
Grygoruk powiedział, że Park zakupił od mieszkańców grunty położone w obrębie
msc. Klimaszewnica, Mścichy i Łoje – Awissa. Ponadto zostały umieszczone przy drodze
wojewódzkiej w msc. Mścichy znaki drogowe informujące o dojeździe na Biały Grąd.
Biebrzańskie Park Narodowy prowadzi działalność edukacyjną współpracując z dwiema
szkołami z terenu Gminy Radziłów. Następnie Pan Andrzej Grygoruk powiedział,
że wypłacane są odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta.
Wójt Gminy podziękował przedstawicielom zaproszonych instytucji za współpracę.
Przewodnicząca Rady zarządziła 15 minut przerwy po której kontynuowano dalszy
porządek obrad sesji.
Ad. 9.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania’ na lata 2014 – 2020.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie Pan Józef Jurski
wyjaśnił, że podjęcie uchwały związane jest z wprowadzeniem zapisów zgodnych
z wytycznymi Ministerstwa pracy i Polityki Społecznej.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowej Grajewskiemu.

Wójt Gminy powiedział, że pomniejszona została kwota dofinansowania zadania
pn. Przebudowa drogi Wypychy – dusze wskazana w uchwale podjętej na poprzedniej sesji.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
c) zmian w budżecie gminy na rok 2017.
Skarbnik Gminy powiedziała, że zmiany w budżecie gminy opierają sie na zmianie
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz załącznika inwestycyjnego i załącznika
dotacje. Wprowadzono środki finansowe jako pomoc Województwa na zakup sprzętu
ratowniczo – gaśniczego w załączniku inwestycyjnym. W wyniku przekonstruowania budżetu
zostały zaangażowane wolne środki na pokrycie wydatków majątkowych oraz wzrost deficytu
gminy. Zmiana kwoty dofinansowania dla Powiatu Grajewskiego jest powodem zmiany
załącznika dotacje. Zmiany w budżecie powodują zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Wójt Gminy omówił zmiany kwot jakie należy zabezpieczyć na zadanie, które są w trakcie
realizacji oraz przedstawił zadania, które zostały wprowadzone do załącznika inwestycyjnego.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 10
Interpelacje Radnych Gminy.
Radny Jan Borawski zwrócił uwagę na problem z wyrzucaniem styropianu przy
wykonywaniu elewacji. Wójt Gminy powiedział, że w przypadku wykonywania prac
remontowych należy zabezpieczyć materiały z budowy we własnym zakresie.
Radny Krzysztof Pieniążek zapytał, czy możliwe jest przeprowadzenie wyborów sołeckich
w msc. Kramarzewo. Wójt Gminy powiedział, że jeżeli mieszkańcy wyrażą chęć, zostaną
zorganizowane wybory sołtysa i rady sołeckiej.
Radny Janusz Wejda zwrócił się z prośbą o wykonanie przepustu i udrożnienie rowu
w msc. Łoje – Awissa. Wójt Gminy powiedział, że jeżeli będzie taka możliwość to zostanie
wykonane.
Ad.11.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Sołtys wsi łoje – Awissa Mirosław Włodkowski zwrócił uwagę na problem
z zakrzewieniem poboczy przy drodze z msc. Szyjki w kierunku kościoła w Łojach – Awissa i
na wyjeździe z msc. Szlasy do drogi powiatowej. Następnie Pan Mirosław Włodkowski
zwrócił się z prośbą o przestawienie koszy na śmieci stojących przed msc. Łoje – Awissa
w miejscu przy przystanku oraz usunięcie gwoździ na moście drewnianym na „strudze”. Wójt
Gminy powiedział, że poruszy sprawę usunięcia krzewów przy drodze powiatowej, natomiast
w przypadku mostu w Łojach – Awissa to odbyło sie spotkanie z mieszkańcami Łoji – Awissa
i Czach w sprawie tonażu mostu w Łojach – Awissa i drogi Czachy – Łoje – Awissa Na
spotkaniu Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych powiedział, że planowana jest wymiana
drewnianej nawierzchni mostu, o którym mówił Pan Włodkowski.
Sołtys wsi Kieljany Agata Zalewska zapytała w sprawie drogi w Kieljanach. Wójt Gminy
powiedział, że są wykonywane prace kruszywem, podejmowane były próby pozyskania
dofinansowania zadania, niestety nie zostało przyznane.
Sołtys wsi Barwiki Sokołowski zwrócił się z prośbą o zlikwidowanie progu zwalniającego
na wjeździe do msc. Radziłów. Wójt Gminy powiedział, dlaczego został przesunięty ten próg
zwalniający.
Sołtys wsi Klimaszewnica Wacław Ziemkiewicz zwrócił sie z prośbą o poprawę schodów
przy remizie OSP oraz o prace związane z remontem przystanku na przeciw tego budynku.
Następnie Pan Wacław Ziemkiewicz zwrócił sie z prośba o tablice informacyjną. Wójt Gminy
udzielił wyjaśnień.

Ad. 12.
Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.
Na tym Przewodnicząca zamknął obrady XXXVII sesji zwyczajnej Rady Gminy Radziłów.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska

