PROTOKÓŁ
z posiedzenia XLIII sesji Rady Gminy Radziłów o charakterze zwyczajnym, które odbyło
się 21 grudnia 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.
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
Proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
a)

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwał w sprawie:
ustalenia dopłat do taryf za zbiorcze odprowadzanie ścieków dla Zakładu
Komunalnego w Radziłowie;
b)
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
opłaty
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radziłów;

c)
d)
e)
f)





g)






6.
7.
8.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym
dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy;
zmian w budżecie gminy na rok 2017 r.;
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2026;
uchwalenia budżetu Gminy Radziłów na 2018 rok:
odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
w sprawie projektu uchwały;
przedstawienie opinii komisji stałych rady gminy;
dyskusja nad projektem budżetu;
głosowanie nad projektem uchwały
przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2018 –
2026:
odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej
wraz z uzasadnieniem;
przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
w sprawie projektu uchwały;
przedstawienie opinii komisji stałych rady gminy;
dyskusja nad projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej;
głosowanie nad projektem uchwały.
Interpelacje Radnych Gminy.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Gminy

Ad. 1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Tokarzewski otworzył XLIII sesję Rady Gminy.
Przywitał wszystkich obecnych. Stwierdził, że na posiedzenie przybyło 9 radnych, co stanowi
quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 2.
Przyjęcie porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji. Wójt Gminy zwrócił się z
prośbą o wprowadzenie do porządku obrad sesji w pkt. 4 uchwał w sprawie:
uchylenia uchwały Nr XLII/257/17 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziłów;
 zatwierdzenia wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.
Wiceprzewodniczący Rady poddał porzadek obrad wraz z proponowanymi zmianami pod


głosowanie.
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: 14 radnych za.

Ad. 3.
Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy.
Uwag do protokołu nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady poddał protokół pod jawne
głosowanie. Protokół został przyjęty.
Głosowanie nad przyjęciem protokołów: 9 radnych za.
Ad. 4.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
Wójt Gminy przedstawił i omówił zarządzenia podjęte w okresie między sesjami.
Następnie Wójt Gminy poinformował, że:
 została podpisana umowa z Samorządem Województwa Podlaskiego określająca
przedmiot realizacji operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane
przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” pod nazwą „Przebudowa
targowiska w miejscowości Radziłów”;
 dokonano otwarcia ofert w drugim postępowaniu przetargowym na „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych (niesegregowanych) i wielkogabarytowych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Radziłów w okresie od
01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.”.
Ad. 5.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia dopłat do taryf za zbiorcze odprowadzanie ścieków dla Zakładu
Komunalnego w Radziłowie.
Wójt Gminy powiedział, że zaproponowano dopłatę z budżetu Gminy Radziłów dla
Zakładu Komunalnego w Radziłowie do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków i za ścieki
dowożone wozem asenizacyjnym bezpośrednio na Gminną Oczyszczalnię Ścieków w
Radziłowie w wysokości 5,07 zł/m 3. W związku z czym nie ulega zmianie oplata ponoszona
przez mieszkańców.
Wiceprzewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
b) ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radziłów.
Wójt Gminy powiedział, że na wysokość opłaty ma wpływ tonaż odpadów
niesegregowanych. Konieczna jest podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami, ale

podjęto działania, by zmobilizować mieszkańców, którzy nie segerują odpadów. Wojt Gminy
omówił podwyżki opłaty za odpady niesegregowane zapropnowane w uchwale. W Gminie
Radziłów 40 % gospodarstw segreguje odpady, a 60 % nie, czyli zupełnie inaczej niż w
ościennych gminach. Nalezy nad tym pracować, ponieważ gmina powinna osiągać
odpowiednie wskaźniki poszczegolnych frakcji odpadów, ktorych niezachowanie skutkuje
nalożeniem kar. W 2017 r. miała miejsce podwyżka oplaty za tonaż odpadów przywożonych
na wysypisko w Czartorii, ale nie wprowadzono wyższych opłat za gospodarowanie odpadow,
ponieważ gmina zredukowała koszty zwiazane z gospodarką odpadami.
Sołtys wsi Racibory Elżbieta Brzózka zapytała, czy będzie odbierana makulatura. Wójt
Gminy powiedział, że będą odbierane każde odpady segregowane. Wójt dodal, że planowane
jest utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Wiceprzewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym
dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy.
Wójt Gminy powiedział, że uchwała dotyczy najmu lokalu usługowego w budynku
komunalnym w Klimaszewnicy dla dotychczasowego najemcy na okres kolejnych 3 lat.
Wiceprzewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
d) zmian w budżecie gminy na 2017 r.
Skarbnik Gminy powiedziała, że zmiany dochodów i wydatków w budżecie wynikają z:






otrzymaniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017 r. na realizację
świadczenia wychowawczego;
otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację zadań asystenta rodziny;
otrzymaniem środków na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników;
otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na dokumentację projektową
– wydatki kwalifikowane przedsięwzięcia „Instalacja kolektorów słonecznych
na budynkach mieszkalnych w gminie Radziłów” RPOWP;

zmianami wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury wodno –
kanalizacyjnej oraz zakupu oprogramowania do Urzędu Gminy;

zmniejszeniem pomocy finansowej dla Samorządu Województwa na wykonanie
dokumentacji projektowej drogi wojewódzkiej nr 668 w msc. Klimaszewnica w związku z
przesunięciem realizacji zadania na 2018 r.;

dokonaniem poprawy zapisów w zakresie dotacji celowej dla Powiatu Grajewskiego
za zadanie pn. „Zakup przemysłowej suszarki do Pralni Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego
w Szczuczynie”;

weryfikacją potrzeb i złożonych wniosków przez Kierowników jednostek
organizacyjnych.
W związku ze zmianami zmniejsza się deficyt gminy i przychody budżetu. Zmiany w


budżecie mają odzwierciedlenie w wieloletniej prognozie finansowej gminy.
Wiceprzewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2023.
Wiceprzewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
f) uchylenia uchwały Nr XLII/257/17 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radziłów.
Wójt Gminy wyjaśnił, że zapisy w uchwale nie były zgodne z obowiązującymi przepisami,
w związku z tym konieczne uchylenie, ale ponownie zostanie przedlozony projekt uchwały w
2018 r. mieszkańcy gminy zgłaszają zainteresowanie taką formą dofinansowania.
Wiceprzewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
za: 11
przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
g) uchwalenia budżetu Gminy Radziłów na 2018 rok:

Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła zmiany, które wprowadzono do projektu uchwały
przedlożonej poprzednio Radzie Gminy. Po czym Skarbnik Gminy powiedziała o wysokosci
dochodów, wydatków, przychodów, kredytów i pozyczek, wolnych środków, rozchodów,
deficytu, rezerwy ogólnej i rezerwy celowej, wydatki w ramach funduszu soleckiego. Przy
ksztalowaniu budżetu uwzględniono

szczegolne warunki wykonywania budżetu. Kwoty

zaplanowane w budżecie na 2018 r. mają odzwiercieldlenie w Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Radziłów na lata 2018 – 2026. Gmina spelnia wskaźnik z art. 246 ustawy
o fiansach publicznych. Zaplanowano przede wszytkim realizację wydatków sztywnych,
zadania inwestycyjne, na które podpisano umowy. Następnie Skarbnik Gminy odczytała
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady poinformowal, że komijse stale rady gminy wydały pozytywne
opinie
Wójt Gminy przedstawił i omówił zadania zaplanowane w załączniku inwestycyjnym
na 2018 r.
Wiceprzewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
za: 9
przeciw: 0
wstrzymało się: 1 – radna Elżbieta Wysocka
Uchwała została podjęta większością głosów.
h) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2018 – 2026:
Skarbnik Gminy powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Radziłow ma
związke z budżetem gminy, po czym przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Białymstoku w sprawie projektu uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
za: 9
przeciw: 0
wstrzymało się: 1 – radna Elżbieta Wysocka
Uchwała została podjęta większością głosów.
i) zatwierdzenia wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego.
Wójt Gminy powiedzial, że wskazano wstępne miejsce lokalizacji nowego przystanku
komunikacyjnego usytuowanego w pasie drogi gminnej nr 162625B w msc. Czerwonki.
Usytuowanie przystanku pozwoli na dojazd autobusem osoby korzystającej z warsztatów
terapii zajęciowej prowadzonych w Grajewie.
Wiceprzewodniczący Rady poddał uchwałę pod głosowanie.
za: 10

przeciw: 0
wstrzymało się: 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ad. 6.
Interpelacje Radnych Gminy.
Nie bylo pytań.
Ad.7.
Sprawy różne i wolne wnioski.
Wójt Gminy powiedział, że razem z Kierownikiem GOPS-u w Radzilowie miał możliwość
zapoznania się i obejrzenia gminnego domu pomocy spolecznej i opowiedział jak on
funkcjonuje. Planowane jest utworzenie podobnego jednostki organizacyjnej na terenie gminy
Radziłow w budynku po bylej Szkole Podstawowej w Mścichach. Wójt Gminy powiedział co
miałoby na celu powstanie gminnego domu pomocy spolecznej.
Soltys wsi Łoje – Awissa Mirosław Wlodkowski powiedział, że osoby korzystające z domow
pomocy spolecznej muszą mieć duże emerytury. Wójt Gminy powiedział o finansowaniu
takiej jednostki.
Radna Elżbieta Wysocka zapytala, czy dotyczyloby to osób chodzących. Wójt Gminy
powiedzial, że niekoniecznie, w oglądanym domu pomocy spolecznej było kilka osob
leżących.
Radna Elżbieta Wysocka zapytala ile osób było zatrudnionych w tym domu pomocy
spolecznej i czy praca odbywa sie zmianowo. Wojt Gminy udzielił odpowiedzi.
Radna Elżbieta Wysocka zapytala czy znajduje się tam kuchnia. Wójt Gminy powiedział,
że posilki sa dostarczane przez firmę cateringową, ale nie wiadomo, byc może prawnie
możliwe byloby utworzenie własnej kuchni.
Dyrketor Biblioteki Samorządowej w Radzilowie Katarzyna Wysocka podziekowała
radnym i sołtysom jako darczyńcom za wklad w szlachetną paczke organizowanej przy
współpracy ze Szkołą Podstawową w Radzilowie.
Wiceprzewodniczący Rady odczytal list Wicemarszalka Sejmu Stanisława Tyszki.
Ad. 8.
Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Gminy.

Na tym Przewodnicząca zamknął obrady XLIII sesji zwyczajnej Rady Gminy Radziłów.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Piotr Tokarzewski

