PROTOKÓŁ
z posiedzenia XXXIV sesji Rady Gminy Radziłów o charakterze zwyczajnym, które
odbyło się 28 marca 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. Mariusz Płoszkiewicz
11. Janusz Wejda
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Daniel Mroczkowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
2. Andrzej Dąbrowski
3. Paweł Jarosiński
4. Jan Kozicki
Poza tym w posiedzeniu udział wzięli:
1. Krzysztof Milewski – Wójt Gminy
2. Anna Jakubczyk – Skarbnik
3. Mirosław Grajewski – Kierownik Zakładu Komunalnego w Radziłowie
4. Józef Jurski – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radziłowie
5. Mirosław Gądek – Inspektor UG
6. Michał Zarzecki – Asystent posła Mieczysława Kazimierza Baszko
7. Agnieszka Chrzanowska – sołtys wsi Czachy
8. Jan Mocarski – sołtys wsi Czerwonki
9. Antoni Wójcik – sołtys wsi Glinki
10. Andrzej Michałowski – sołtys wsi Karwowo
11. Agata Zalewska – sołtys wsi Kieljany
12. Mirosław Włodkowski – sołtys wsi Łoje - Awissa
13. Maria Gwiazdowska – sołtys wsi Mścichy
14. Jolanta Malinowska – sołtys wsi Okrasin
15. Jan Szlejter – sołtys wsi Ostrowik
16. Henryka Czmielewska – sołtys wsi Radziłów rej. I
17. Wiesław Krawcewicz – sołtys wsi Rydzewo - Pieniążek
18. Józef Mieczkowski - sołtys wsi Szyjki
19. Eugeniusz Mikucki – sołtys wsi Święcienin
20. Wiesław Filipkowski – sołtys wsi Zakrzewo
Proponowany porządek obrad:

1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radziłowie za 2016 r. oraz wykaz potrzeb na 2017 r.
6. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2016 r.
7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz wykaz
potrzeb związanych z realizacją zadań na 2017 r.
8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego w Radziłowie za 2016 r.
9. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Radziłów za 2016 r.
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia stanowiska;
b) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego;
c) pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
jej z użytkowania jako droga publiczna;
d) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia
zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy
Radziłów;
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowej Grajewskiemu;
f) zmian w budżecie gminy na rok 2017;
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.
11. Interpelacje Radnych Gminy.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.
Ad. 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności uchwał.

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Klimaszewska otworzyła XXXIV 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 protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
Uwag do protokołu nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady poddała protokół
pod jawne głosowanie. Protokół został przyjęty.
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 Gminy poinformował, że został złożony wniosek o dofinansowanie „Nadanie nowych funkcji przestrzeni publicznej w gminie Radziłów” w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 2014 – 2020. W ramach
zadania zostanie wykonane:
 plac zabaw wraz z ogrodzeniem w msc. Karwowo;
 plac zabaw wraz z ogrodzeniem i parkingiem w msc. Mścichy;
 utwardzenie terenu przed budynkiem OSP w msc. Klimaszewnica;
 utwardzenie terenu przed świetlicą w msc. Okrasin;
 parking przed świetlicą w msc. Glinki.
Ponadto odbyło się postępowanie przetargowe na „Dostawy kruszywa naturalnego i kruszywa
łamanego z przeznaczeniem na remont dróg gruntowych położonych na terenie Gminy
Radziłów” w ramach zadania uzupełniane są ubytki i profilowane są drogi gminne.
Wójt Gminy poinformował, ze odbyło się spotkanie sprawozdawcze jednostek OSP z terenu
gminy, na którym przedstawiono działania, jakie miały miejsce w 2016 r. oraz plan na 2017 r.
Ad. 5.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radziłowie za 2016 r. oraz wykaz potrzeb na 2017 r.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie Józef Jurski przedstawił
sprawozdanie z działalności GOPS za 2016 r. oraz wykaz potrzeb na 2017 r.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Klimaszewska zapytała na jaki okres przyznawane
są zasiłki okresowe. Pan Józef Jurski powiedział, że zasiłki okresowe mogą być przyznawane
na okres 2 – 12 miesięcy, przeważnie na okres 3 – 6 miesięcy, najwięcej w okresie jesiennym
i zimowym.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Klimaszewska zapytała, jak to się ma do osób samotnych,
które przeznaczają otrzymane środki na inny cel. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radziłowie powiedział, że nie ma podstawy, by nie przyznać takim osobom
świadczeń.

Ad. 6.
Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony
ofiar przemocy w rodzinie za 2016 r.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie przedstawił
sprawozdanie mówiące o składzie zespołu interdyscyplinarnego, zadaniach i podejmowanych
przez niego działaniach w 2016 r.

Radna Elżbieta Wysocka zapytała, czy po zakończeniu procedury Niebieskiej Karty
dokumenty z nią związane przekazywane są do archiwum. Pan Józef Jurski powiedział
jaka jest procedura związana z dokumentami, dodał, że Niebieskie Karty są odnawiane.
Ad. 7.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz wykaz potrzeb
związanych z realizacją zadań na 2017 r.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie przedstawił
sprawozdanie dotyczące zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej
oraz pracy asystenta rodziny.
Ad. 8.
Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego w Radziłowie za 2016 r.
Kierownik Zakładu Komunalnego w Radziłowie przedstawił sprawozdanie z działalności
za 2016 r.
Radna Elżbieta Wysocka zapytała, czy byłaby możliwość wymiany kosza na śmieci
znajdującego sie przy przystanku w Klimaszewnicy. Pan Mirosław Grajewski powiedział,
że zostanie wymieniony.
Przewodnicząca Rady Elżbieta Klimaszewska zapytała o zobowiązania bieżące
„13”. Skarbnik Gminy udzieliła wyjaśnień.
Przewodnicząca Rady zarządziła 10 minut przerwy, po której kontynuowano dalszy porządek
obrad.
Ad.9.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Radziłów za 2016 r.
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
Skarbnik Gminy przedstawiła informację o wykonaniu budżetu Gminy Radziłów za 2016 r.
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Ad. 10.
Podjęcie uchwał w sprawie:
Przewodnicząca Rady powiedziała, że wszystkie projekty uchwał zostały przedstawione
na posiedzeniu Komisji Wspólnych i Rada Gminy pozytywnie je zaopiniowała.
a) wyrażenia stanowiska.

Inspektor UG Mirosław Gądek powiedział, że uchwała Rady Gminy Radziłów, podjęta
w lutym, w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego została wysłana celem zaopiniowania do Kuratorium Oświaty
w Białymstoku oraz organizacji związkowych. Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd
Oddziału w Grajewie negatywnie zaopiniował ww. projekt, dlatego konieczne
było ustosunkowanie się do stanowiska tej organizacji. Pan Mirosław Gądek dodał,
że nauczyciele popierają propozycje wchłonięcia gimnazjum do szkoły podstawowej.
Wójt Gminy dodał, że propozycja miała na celu utrzymanie miejsc pracy.
Radny Zbigniew Mroczkowski zwrócił uwagę na zapis w uzasadnieniu do uchwały.
Przewodnicząca Rady poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 10
przeciw: 0
wstrzymało się: 1
Uchwała została podjęta większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym radnego
Zbigniewa Mroczkowskiego.
b) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego.
Inspektor Urzędu Gminy Radziłów Mirosław Gądek omówił projekt uchwały. Wójt Gminy
powiedział o porozumieniu z Gmina Przytuły dotyczącym realizacji obowiązku szkolnego
dzieci z Mikut w szkole podstawowej w Przytułach.
Przewodnicząca Rady poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
c) pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania
jako droga publiczna.
Wójt Gminy powiedział, że działka w Mścichach w ewidencji gruntów została oznaczona
jako droga, natomiast w rzeczywistości jest to podwórko osoby prywatnej. W związku
z tym wszczęto procedurę celem zmiany klasyfikacji gruntu.
Sołtys wsi Mścichy Maria Gwiazdowska udzieliła wyjaśnień.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
d) ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia zasad
usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania na terenie Gminy Radziłów;
Zastępca Wójta powiedziała, że uchwała określa liczbę punktów sprzedaży napojów
alkoholowych oraz usytuowanie miejsc sprzedaży i podawania. W 2003 r. wprowadzono
zmianę odległości w. w. miejsc.

Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 8
przeciw: 2
wstrzymało się: 1
Uchwała została podjęta większością głosów przy dwóch głosach przeciw Przewodniczącej
Rady Elżbiety Klimaszewskiej i Radnej Elżbiety Wysockiej oraz jednym głosie
wstrzymującym radnego Piotra Tokarzewskiego.
e) udzielenia pomocy finansowej Powiatowej Grajewskiemu.
Wójt Gminy powiedzial, że uchwała dotyczy dofinansowania 4 zadań
inwestycyjnych: „Modernizacja i przebudowa Pododdziału Noworodkowego z Blokiem
Porodowym w ramach Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Szpitala Ogólnego
im. dr Witolda Ginela w Grajewie”, „Przebudowa mostu przez rzekę Wissę w m. Czachy
w ciągu drogi powiatowej Nr 1836B”, "Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych
z drogami gminnymi na terenie Gminy Radziłów” i „Rozbudowa drogi powiatowej
Nr 1835B na odcinku Wypychy – Dusze”.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
f) zmian w budżecie gminy na rok 2017.
Skarbnik Gminy powiedziała, że zmiany w budżecie związane są z:
 otrzymaniem dotacji celowych (zadania związane z Kartą Dużej Rodziny, programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”, dofinansowanie zakupu
nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych oraz świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów);
 ostatecznym wyliczeniem subwencji dla gminy;
 przeznaczeniem dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę mostu
w Czachach oraz modernizację Szpitala w Grajewie;
 przeznaczeniem dotacji dla OSP z terenu gminy Radziłów na dofinansowanie zakupu
mundurów;
 weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez Kierowników jednostek
organizacyjnych.
Wójt Gminy omówił szczegółowo wszystkie zmiany wprowadzone w załączniku
inwestycyjnym.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.
WPF na lata 2017 – 2023 została uaktualniona poprzez wprowadzenie w 2017 r. zmian
w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz weryfikację planów dochodów i wydatków
budżetowych w poszczególnych jednostkach budżetowych.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 13
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad. 11.
Interpelacje Radnych Gminy.
Radny Jan Obrycki zwrócił sie z prośbą o zaproszenie na posiedzenie sesji Posła na Sejm
RP Pana Kazimierza Gwiazdowskiego.
Radna Elżbieta Wysocka zapytała o drogę wojewódzka nr 668 oraz w sprawie remontu
drogi do Sośni. Wójt Gminy powiedział o postępowaniu przetargowym na usunięcie
uszkodzeń na drodze wojewódzkiej nr 668 oraz o współpracy z Gmina Grajewo w związku
z drogą dojazdowa do Sośni.
Radna Elżbieta Wysocka zapytała o zakup samochodu dla Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radziłowie. Skarbnik Gminy powiedziała, że czekamy na możliwość
pozyskania dofinansowania.
Radny Jan Obrycki zapytał o drogę do Wilamowa. Wójt gminy powiedział, że wspólnie
z Wójtem Gminy Przytuły planują zorganizować spotkanie z Powiatem Łomża.
Ad. 12.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Sołtys wsi czachy Agnieszka Chrzanowska zapytała o drogę w Czachach. Wójt Gminy
powiedział, że należy się zastanowić czy wykonać jedna drogę czy podbudowy, a z czasem
nałożenie masy bitumicznej.
Radny Jan Borawski zapytał o drogę dojazdową do brodowa. Wójt gminy powiedział,
że rozpoczęte prace to początek przebudowy drogi.
Sołtys wsi Łoje – Awissa Mirosław Włodkowski zapytał, czy jest możliwość przebudowy
drogi dojazdowej do pól i łąk. Wójt Gminy powiedział, że jest to możliwe, wykonań jest
dokumentacja projektowa.
Sołtys wsi Kieljany Agata Zalewska zapytała o udrożnienie przepustu na drodze
dojazdowej do łąk. Wójt Gminy powiedział, ze działania będą podjęte.
Sołtys wsi Kieljany Agata Zalewska zapytała o prace wykonywane na placu ogólnym
w Kieljanach. Wójt Gminy powiedział, że prace mają na celu uporządkowanie i wyrównanie
działki gminnej, której część można zagospodarować pod zatokę przy przebudowie drogi,
a pozostałą część pod plac zabaw.
Radny Piotr Tokarzewski odczytał pismo Prokuratury Rejonowej w Grajewie o wynikach
pracy w 2016 r.

Ad. 13.
Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.
Na tym Przewodnicząca zamknął obrady XXXIV sesji zwyczajnej Rady Gminy Radziłów.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska

