PROTOKÓŁ
z posiedzenia XL sesji Rady Gminy Radziłów o charakterze nadzwyczajnym, które odbyło
się 14 sierpnia 2017 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów.
Radni obecni na posiedzeniu:
1. Elżbieta Klimaszewska – Przewodnicząca Rady Gminy
2. Daniel Mroczkowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Piotr Tokarzewski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4. Krzysztof Konopka
5. Elżbieta Wysocka
6. Jan Borawski
7. Zbigniew Mroczkowski
8. Kazimierz Przemysław Wysocki
9. Mariusz Płoszkiewicz
10. Paweł Jarosiński
11. Janusz Wejda
Radni nieobecni na posiedzeniu:
1.
2.
3.
4.

Andrzej Dąbrowski
Jan Obrycki
Krzysztof Pieniążek
Jan Kozicki

Poza tym w posiedzeniu udział wzięli:
1. Krzysztof Milewski – Wójt Gminy
2. Anna Jakubczyk – Skarbnik
3. Józef Jurski – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radziłowie
4. Jan Ciecierski – PODR Szepietowo
Proponowany porządek obrad:
1
2

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.

3

Podjęcie uchwał w sprawie:

4

a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Radziłów;
b) zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Interpelacje Radnych Gminy.

5

Sprawy różne i wolne wnioski.

6

Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.

Ad. 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Klimaszewska otworzyła XL sesję Rady Gminy.
Przywitała wszystkich obecnych. Stwierdziła, że na posiedzenie przybyło 9 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: 9 radnych za.
Ad. 3.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Radziłów.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie powiedział, że ustawa
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nakłada obowiązek podjęcia
w/w uchwały w zakresie zadań własnych gminy. Pan Józef Jurski omówił projekt uchwały.
Wójt Gminy zwrócił uwagę na to, że gmina ma obowiązek ponoszenia, ze środków
własnych, opłaty za pobyt w zakładach opiekuńczo – leczniczych czy ośrodkach wsparcia
skierowanych przez sąd.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Daniel Mroczkowski przybył na posiedzenie sesji.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 10
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
b) zmian w budżecie gminy na rok 2017.
Zmiany w budżecie w zakresie wydatków wynikają z:


rozwiązania rezerwy ogólnej na podstawie zatwierdzonego przez Radę Gminy
wniosku złożonego przez Wójta Gminy na zwiększenie planu wydatków na wypłatę
wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w Zakładzie Komunalnym
w Radziłowie, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziłowie i Urzędzie
Gminy Radziłów;



zmian wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego oraz w zakresie
infrastruktury drogowej i wodno – kanalizacyjnej:



weryfikacji potrzeb i złożonych wniosków przez Kierowników jednostek
organizacyjnych.

Radny Paweł Jarosiński przybył na posiedzenie sesji.
Wójt Gminy omówił zmiany wprowadzone w załączniku inwestycyjnym.
Przewodnicząca Rady zwróciła sie z prośbą o wyjaśnienie w związku z wnioskiem
o rozwiązanie rezerwy ogólnej. Wójt Gminy powiedział, że rozwiązanie rezerwy związane
jest z zatrudnieniem pracowników w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie,
GOPS w Radziłowie i Urzędzie Gminy Radziłów oraz udzielił wyjaśnień w tej sprawie.
Przewodnicząca poddała uchwałę pod głosowanie.
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Ad. 4
Interpelacje Radnych Gminy.
Radny Kazimierz Przemysław Wysocki zapytał o wiatę przystankową. Wójt Gminy
powiedział, że środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na zakup materiałów i planowane
jest jak najszybsze wykonanie.
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła uwagę na potrzebę wycięcia krzewów rosnących
na poboczach. Wójt Gminy powiedział, że zdaje sobie z tego sprawę, ale też nie możliwe
jest zatrudnienie większej liczby pracowników z racji tego, że są ograniczone środki.
Wykonywane jest odkrzaczanie na zakrętach, ale najlepszą porą na takie prace jest jesień.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Daniel Mroczkowski i Piotr Tokarzewski opuścili
posiedzenie sesji.
Wójt Gminy powiedział, co wiąże się z bieżącym utrzymaniem dróg oraz pracach
wykonywanych przez pracowników zatrudnionych w Zakładzie Komunalnym w Radziłowie.

Radny Jan Borawski zapytał o chodnik w Raciborach. Wójt Gminy powiedział,
że zgodnie z zapewnieniem Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie prace
w tym roku zostaną zakończone za przepustem.
Ad.5.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Nie było żadnych pytań.
Ad. 6.
Zakończenie obrad sesji Rady Gminy.
Na tym Przewodnicząca zamknęła obrady XL sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Radziłów.

Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Klimaszewska

