PROTOKÓŁ
z posiedzenia XXXVI sesji Rady Gminy Radziłów o charakterze nadzwyczajnym, które
odbyło się 05 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. Mariusz Płoszkiewicz
11. Janusz Wejda
Radni obecni na posiedzeniu:
1.
2.
3.
4.

Daniel Mroczkowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Andrzej Dąbrowski
Paweł Jarosiński
Jan Kozicki

Poza tym w posiedzeniu udział wzięli:
1. Krzysztof Milewski – Wójt Gminy
2. Elżbieta Dymecka – Zastępca Wójta
Proponowany porządek obrad:
1
2

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.

3

Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu
c)
d)
e)
4

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie;
udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego;
zmian w budżecie gminy na 2017 r.;
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.
Interpelacje Radnych Gminy.

5

Sprawy różne i wolne wnioski.

6

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

na dofinansowanie

Ad. 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Klimaszewska otworzyła XXXVI sesję Rady
Gminy. Przywitała wszystkich obecnych. Stwierdziła, że na posiedzenie przybyło 12 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: 12 radnych za.
Ad. 3
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu.
Wójt Gminy powiedział, że podjecie uchwały związane jest z zmianą kwot dofinansowania

zadania przebudowa dróg skrzyżowania i droga w Wypychach, która nastąpiła w związku
z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi.
Przewodnicząca Rady poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
b) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na dofinansowanie
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie;
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwała została podjeta na poprzedniej sesji,
ale w treści uchwały dokonano błędnego zapisu słownym kwoty dofinansowania,
po czym poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
c) udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy powiedział, że wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Białymstoku z prośbą o zwiększenie kwoty dotacji w związku ze zwiększeniem wartości
zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej drogi 668 po przeprowadzeniu
postępowania przetargowego. Następnie Wójt Gminy powiedział, co będzie zawierała
dokumentacja.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
d) zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
Zastepca Wójta powiedziała, że zmiany w budżecie związane są ze zmianami kwot dotacji.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 12
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad. 4.
Interpelacje Radnych Gminy.
Radna Elżbieta Wysocka zapytała, czy jest możliwość przystąpienia do ponownego
głosowania nad uchwałą w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem
mieszkaniowym gminy, ponieważ ma wątpliwości co do sluszności podwyżki czynszu.
Wójt Gminy powiedział, że na najbliższym posiedzeniu komisji wspólnych należy
pochylić sie nad tematem, wówczas pracownik merytoryczny udzieli wszelkich informacji
dotyczących zasobu mieszaniowego gminy.
Ad.5.

Sprawy różne i wolne wnioski.
Wójt Gminy poruszył sprawę awarii studnii na stacji uzdatniania wody
w msc. Łoje – Awissa. Po wstępnej analizie rynku ustalono, że najlepszym rozwiązaniem
jest wykonanie odwiertu nowej studni. Oferty uzaleznione są od technologii, ale około
100 tys. złotych należałoby zabezpieczyć w budżecie na wykonanie zadania. Ponadto Wójt
Gminy poinformował, że zostaną ogłoszone postepowania przetargowe na wykonanie 5 dróg:
skrzyżowanie w msc. Łoje – Awissa i Wypychy oraz podbudowa do msc. Szyjki,
Konopki – Awissa i Czachy. W tym roku planowane jest poprawienie przejezdności,
a nastepnie położenie masy.
Radny Krzysztof Pieniążek zwrócił uwagę, że droga w Konopkach - Awissa jest wąska
powodując trudności przy mijanu pojazdów, co związane jest z tym, że działki prywatne
znajdują sie w pasie drogowym. Wójt Gminy udzielił wyjaśnień, a nastepnie poniformował,
że gmina otrzymała dofiansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu
dla jednostek OSP.
Radny Jan Obrycki zwrocił sie z prośbą o wystapienie o wykonanie „łatania dziur”
do Zarządu Dróg Wojewodzkich w Białymstoku i Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie
o wykonanie „łatania dziur” na drodze od Słucza do Kubrzanki i od Kubrzanki
do Radziłowa. Wójt Gminy powiedział, że rozmawiał z dyrektorami obu jednostek, którzy
zapewniali, że jak warunki pogodowe umożliwią prace, to nastąpi poprawa przejezdności
dróg.
Radna Elżbieta Wysocka zwróciła się z prośbą o wystąpienie do Zarządu Dróg
Wojewodzkich w Białymstoku o „łatanie” dziur na drodze z Mścich do Klimaszewnicy.
Radny Mariusz Płoszkiewicz zwrócił uwagę na wykonanie przepustu
przy P. Brzozowskich we Mscichach.
Radna Elżbieta Wysocka zwróciła uwagę na poprawę mostu na drodze dojazdowej do pól
Przy Panu Chilmon w Klimaszewnicy. Wójt Gminy powiedział, że jeżeli będzie możliwość
zostanie wykonane.
Ad. 6.
Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.
Na tym Przewodnicząca zamknął obrady XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy
Radziłów.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Klimaszewska

