PROTOKÓŁ
z posiedzenia XLIV sesji Rady Gminy Radziłów o charakterze zwyczajnym, które odbyło
się 31 stycznia 2018 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. Kazimierz Przemysław Wysocki
9. Andrzej Dąbrowski
10. Janusz Wejda
Radni nieobecni na posiedzeniu:
1.
2.
3.
4.
5.

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

Poza tym w posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.
5.

Krzysztof Milewski – Wójt Gminy
Elżbieta Dymecka – Zastępca Wójta
Mirosław Grajewski – Kierownik ZK w Radziłowie
Adam Brodowski – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie
Waldemar Brzozowski – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji

w Grajewie
6. Józef Piszczatowski – sołtys wsi Dębówka
7. Antoni Wójcik – sołtys wsi Glinki
8. Andrzej Michałowski – sołtys wsi Karwowo
9. Agnieszka Ramotowska – sołtys wsi Konopki - Awissa
10. Mirosław Włodkowski – sołtys wsi Łoje - Awissa
11. Maria Gwiazdowska – sołtys wsi Mścichy
12. Andrzej Karwowski – sołtys wsi Mikuty
13. Jolanta Malinowska – sołtys wsi Okrasin
14. Jan Szlejter – sołtys wsi Ostrowik
15. Henryka Czmielewska – sołtys wsi Radziłów rej. I
16. Wiesław Krawcewicz – sołtys wsi Rydzewo – Pieniążek
17. Józef Mieczkowski - sołtys wsi Szyjki
18. Eugeniusz Mikucki – sołtys wsi Święcienin

Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2018 rok;
b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
na 2018 rok;
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok;
d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2018 rok;
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym
dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy;
g) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Radziłów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego;
h) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia
opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach oraz oddziałach
przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów;
i) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności na terenie Gminy Radziłów w 2018 roku”;
j) pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie

ich z użytkowania, jako drogi publiczne;
k) zmiany w budżecie gminy na 2018 rok.
7. Interpelacje Radnych Gminy.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Gminy.
Ad. 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności uchwał.

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Klimaszewska otworzyła XLIV sesję Rady Gminy.
Przywitała wszystkich obecnych. Stwierdziła, że na posiedzenie przybyło 10 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: 10 radnych za.
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy.
Uwag do protokołu nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady poddała protokół
pod jawne głosowanie. Protokół został przyjęty.
Głosowanie nad przyjęciem protokołów: 10 radnych za.
Ad. 4.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Wójt Gminy przedstawił i omówił zarządzenia, które zostały podjęte w okresie miedzy
sesjami. Następnie Wójt Gminy poinformował, że:


10 stycznia br. uczestniczył w odprawie rocznej w Komendzie Powiatowej Policji



w Grajewie;
11 stycznia br. uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania
Biebrzański Dar Natury, którego tematem były konkursy już ogłoszone



oraz planowane działania w przyszłości;
14 stycznia br. odbył się koncert noworoczny uczniów Szkoły Muzycznej



w Klimaszewnicy i Radziłowie;
15 stycznia br. uczestniczył w uroczystości powołania nowego Komendanta



i Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji w Grajewie
30 stycznia br. uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy, na którym
zostało przedstawione sprawozdanie za 2017 r. oraz informacja o środkach
na zatrudnienie na 2018 r.

Ad. 5

Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie Pan Adam Brodowski
przedstawił informacje z zakresu przestępczości, ruchu drogowego, wykroczeń, interwencji
oraz wyników działań dzielnicowego Gminy Radziłów za 2017 r., które stanowi załącznik
do niniejszego protokołu.
Sołtys wsi Dębówka Józef Piszczatowski zapytał, czy planowane jest przywrócenie
posterunku policji w Radziłowie. Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w Grajewie Waldemar Brzozowski powiedział, że nie jest to planowane ze względu
na stan etatowy. Został uruchomiony puny przyjęć dzielnicowego, natomiast w razie
powstania problemów można korzystać z mapy zagrożeń.
Przewodnicząca Rady zapytała, jakie miejsca są wskazywane na mapie zagrożeń.
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie Waldemar
Brzozowski powiedział, jakie problemy, miejsca zagrożeń są wskazywane przez
mieszkańców, podejmowane są działania, aby wyeliminować zagrożenia.
Przewodnicząca Rady zapytała, czy zgłoszenia są anonimowe. Naczelnik Wydziału
Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Grajewie Waldemar Brzozowski potwierdził
i dodał, że mapy zagrożeń początkowo działały pilotażowo, natomiast od 01 lipca 2016 r.
zostały wdrożone na terenie całego kraju.
Przewodnicząca Rady zarządziła 10 minut przerwy, po której kontynuowano dalszy
porządek obrad sesji.

Ad. 6
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2018 rok;
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zadania w planie pracy Rady Gminy zostały
podzielone na kwartały i są podobne jak w roku ubiegłym. Po czym poddała uchwałę pod
głosowanie.
za: 10
przeciw: 0

wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
b) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Krzysztof Konopka
powiedział, że plan pracy komisji obejmuje zadania podobne jak w roku ubiegłym
i jest otwarty z możliwością wprowadzania zmian. Dodał, że radni zapoznali sie z planem
na posiedzeniu komisji wspólnych.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 10
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
c) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Dąbrowski powiedział, że plan jest taki
sam jak w 2017 r. tylko terminy zostały dostosowane do planu pracy rady.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 10
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2018 rok.
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Elżbieta Wysocka powiedziała, że plan
obejmuje takie same tematy jak w roku ubiegłym, jest otwarty na wprowadzanie nowych
spraw.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 10
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
Zastępca Wójta Elżbieta Dymecka powiedziała, że program podejmowany jest corocznie,
zadania nie zmieniły się w porównaniu do roku ubiegłego. Następnie Elżbieta Dymecka

powiedziała ile wynosi kwota do dyspozycji na realizację zadań. Najczęściej realizowanym
zadaniem jest organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. W marcu zostanie
przedstawione sprawozdanie z działalności komisji za 2017 r.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 10
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym
dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy.
Wójt Gminy powiedział, że uchwała dotyczy przedłużenia umowy dzierżawy działki
w msc. Karwowo z dotychczasowym dzierżawcą, który uporządkował działkę.
Nie ma przeciwwskazań.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 10
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
g) ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy
Radziłów dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego.
Skarbnik Gminy powiedziała, że nastąpiła zmiana przepisów dotycząca zasad
finansowania zadań oświatowych, w związku z tym podjęcie stosownej uchwały.
Radny Andrzej Dąbrowski powiedział, że warto poznać opinię jednostek
zainteresowanych. Skarbnik Gminy powiedziała, że rada gminy podejmuje decyzje w oparciu
o obowiązujące przepisy. Po czym dodała, jakie zmiany wynikają z ustawy, m. in. sposób
wyliczenia liczby uczniów, uchwała aktualizuje zasady na bazie przepisów.
Przewodnicząca Rady zapytała o naliczenia. Skarbnik Gminy powiedziała, że wynikają
z ustawy.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 9

przeciw: 0
wstrzymało się: 1
Uchwała została podjęta większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym radnego
Andrzeja Dąbrowskiego.
h) ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłaty
za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach oraz oddziałach
przedszkolnych, których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 10
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
i) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności na terenie Gminy Radziłów w 2018 roku”.
Zastępca Wójta Elżbieta Dymecka powiedziała, że program podejmowany jest corocznie
po zaopiniowaniu przez odpowiednie instytucje. Nie różni się merytorycznie
ubiegłorocznego, tylko wzrosła miesięczna opłata za utrzymanie psów w schronisku. Wójt
Gminy dodał, że kwota może ulec zmianie w zależności, ile psów zostanie przyjętych
do schroniska w Radysach. Następnie Wójt Gminy powiedział, jakie wymogi musi spełniać
schronisko.
Sołtys wsi Szyjki Józef Mieczkowski zapytał o możliwość wzięcia psa z schroniska.
Radny Kazimierz Przemysław Wysocki powiedział o umowie adopcyjnej.
Zastępca Wójta Elżbieta Dymecka dodała, że w programie zapewniona jest opieka
weterynaryjna i opieka gospodarstwa na krótki czas.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 10
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
j) pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie
ich z użytkowania, jako drogi publiczne.
Wójt Gminy powiedział, że działki w rzeczywistości stanowią łąkę, natomiast posiadają
status drogi publicznej. Aby możliwe było wydzierżawienie gruntu, należy zmienić jego
klasyfikację.

Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
Za: 9
przeciw: 0
wstrzymało się: 1
Uchwała została podjęta większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym
Przewodniczącej Rady.
k) zmiany w budżecie gminy na 2018 rok.
Skarbnik Gminy powiedziała, że zmiany wydatków w budżecie wynikają z weryfikacji
potrzeb i złożonych wniosków przez Kierowników jednostek organizacyjnych. Zwiększono
wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu oprogramowania w Zakładzie Komunalnym
w Radziłowie wraz z serwisem i przeszkoleniem pracowników w ramach wprowadzania
nowych technologii oraz zakupu serwera w Urzędzie Gminy.
Radny Janusz Wejda zapytał o przeniesione środki. Skarbnik Gminy powiedziała,
że zwiększono środki majątkowe, po czym wyjaśniła, co stanowią wydatki bieżące,
a co majątkowe.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 9
przeciw: 0
wstrzymało się: 1
Uchwała została podjęta większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym
Przewodniczącej Rady.
Ad. 7.
Interpelacje Radnych Gminy.
Radna Elżbieta Wysocka zwróciła sie z propozycją, aby zaprzestać spotkań
na posiedzeniach komisji wspólnych, ponieważ sołtysi nie uczestniczą w obradach.
Radny Zbigniew Mroczkowski powiedział, że sołtysi mają możliwość przyjść na sesję.
Radny Janusz Wejda zwrócił ssie z propozycją, aby na zawiadomieniu o sesji zaznaczyć
informacje o posiedzeniu komisji wspólnych.
Radny Jan Obrycki zapytał, czy będzie składka na zapusty.
Radne Elżbieta Klimaszewska i Elżbieta Wysocka powiedziały, że odbyło się zebranie
w Klimaszewnicy i została poruszona sprawa szkoły, co z remontem mieszkania znajdującego
się w budynku. Wójt Gminy powiedział, że zostało zlecone zagospodarowanie pomieszczeń
i pojawiła sie możliwość pozyskania dofinansowania na adaptację pomieszczeń

i dostosowanie warunków, aby funkcjonowały, jako świetlica. Następnie Wójt Gminy
powiedział, jakie zadania należy wykonać w budynku. Z kolei wniosek na projekt ”Wigor
senior„ – środki z pozyskanego programu zostałyby przeznaczone na remont sal, posłużyłoby
to dla osób 60+. W ramach dofinansowania planowane jest wykonanie prac budowlanych,
zakup wyposażenia i sprzętu AGD. Natomiast po zebraniu z mieszkańcami okazało
się, że środki trzeba będzie znaleźć z własnych środków.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że zgodnie z zapewnieniami Wójta powiedzianymi
na poprzednich zebraniach z mieszkańcami mieszkanie miało zostać wyremontowane,
aby zapewnić sale lekcyjne w szkole podstawowej, po to między innymi wyprowadził
się lokator. Mieszkańcy chcą szkołę, a nie klub seniora.
Skarbnik Gminy wyjaśniła warunki programu ”Wigor senior„. Wójt Gminy wyjaśnił
jak pisane są wnioski, przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie nie poniesiono
żadnych kosztów. W lutym zostaną uruchomione wolne środki, które zostaną przeznaczone na
adaptację pomieszczeń. Wójt Gminy dodał, że na chwilę obecną udostępniane
jest pomieszczenie sali komputerowej dla potrzeb szkoły oraz są podejmowane działania,
aby spełnić wymagania.
Radny Janusz Wejda opuścił posiedzenie sesji.
Radna Elżbieta Wysocka zapytała o odbiór azbestu. Wójt Gminy powiedział,
że prowadzona jest lista, jak będzie możliwość pozyskania środków z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska to będą składane wnioski.
Ad.8.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Radny Jan Obrycki poruszył sprawę drogi w Słuczu.
Przewodnicząca Rady odczytała pismo Pana Serba z prośbą o modernizację drogi gminnej
w Słuczu (kolonia).
Wójt Gminy powiedział, że zgłoszenia Państwa Serba dotyczące poprawy przejezdności
drogi były uwzględniane. Rada gminy decyduje o przeznaczeniu wolnych środków. Następnie
Wójt Gminy omówił stan wybranych dróg gminnych, które zostały przedstawione
w nagraniu.
Radny Jan Obrycki zwrócił sie z propozycją zakupu grubszego żwiru.
Pan Serba zwrócił się z prośbą o poprawę przejezdności drogi gminnej Słucz – Mikuty.
Wójt Gminy powiedział, że zostało złożone zapytanie ofertowe o kruszywo (frakcje)
i 15 lutego br. będzie otwarcie ofert.

Sołtys wsi Konopki – Awissa Agnieszka Ramotowska poruszyła sprawę wybijania
się nowej drogi w Konopkach – Awissa. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi.
Ad. 9
Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Gminy.
Na tym Przewodnicząca zamknął obrady XLIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Radziłów.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska

