Protokół Nr XVII/2020
obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 r. w lokalu Gminnej Hali
Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolna 29.
Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 1215 a zakończono o godzinie 1402.
Informację o terminie, miejscu sesji oraz porządku obrad podano do wiadomości publicznej poprzez
wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i umieszczenie w BIP Urzędu
Gminy Piątnica.
Głosowanie imienne na sesji przeprowadzono za pomocą urządzenia do głosowania.
Radni łącznie z informacją o sesji otrzymali projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty stanowiące
przedmiot obrad.
Obradom przewodniczył Pan Krzysztof Weber - Przewodniczący Rady Gminy Piątnica.
Pan Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z panującą epidemią koronawirusa, należy
zachować bezpieczną odległości między osobami uczestniczącymi w sesji i nie zmieniać
wyznaczonych miejsc.Stwierdził, iż sesja Rady Gminy Piątnica transmitowana jest na żywo. Osoby
uczestniczące w sesji muszą mieć świadomość, że ich wizerunek zostanie upubliczniony. Klauzula
informacyjna w tej sprawie znajduje się na drzwiach wejściowych na salę obrad.
Następnie podziękował Pani Dyrektor Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy za przygotowanie
sali na sesję.
Na podstawie listy obecności Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 13
radnych na ogólną liczbę 15. W związku z tym stwierdził prawomocność obrad.
Powitał przybyłych na sesję radnych oraz gości zaproszonych.
Radni Rady Gminy obecni na sesji:
1. Chaberek Karolina
2. Dymek Andrzej
3. Dąbrowski Adam Robert
4. Domitrz Urszula
5. Florczyk Tomasz
6. Komorowska Agnieszka Alicja
7. Konopko Marek
8. Kopczewski Jan
9. Sobuta Marcin
10. Pokropowicz Jarosław
11. Świderski Andrzej
12. Weber Krzysztof
13. Zduńczyk Piotr
Radni nieobecni na sesji:
1. Florczyk Tomasz
2. Śmiarowski Karol
Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Wierzbowski Artur
2. Bieńczyk Bogdan
3. Sobczyńska-Wanke Barbara
4. Chilińska Kataryna
5. Dziekońska Maria

Wójt Gminy Piątnica
Zastępca Wójta Gminy Piątnica
Sekretarz Gminy Piątnica
Skarbnik Gminy Piątnica
Wicestarosta Powiatu Łomżyńskiego
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6. Wojewoda Dariusz
w Urzędzie Gminy Piątnica
7. Krajewska Małgorzata

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług
w Urzędzie Gminy Piątnica
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w

8. Sulewska -Szulc Ewa
Urzędzie Gminy Piątnica
9. Grabias Kazimierz
Radca Prawny w Urzędzie Gminy Piątnica
10. Brozowska Edyta
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy
11. Filipkowska Agnieszka
Dyrektor Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
12. Kąkol Elżbieta
Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica
13. Duda Bożena
Inspektor do obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy
Piątnica
14. sołtysi sołectw:
Czarnocin, Dobrzyjałowo, Kosaki, Kownaty,
Murawy, Nowy Cydzyn, Nowe Krzewo, Rządkowo,
Listy obecności w załączeniu do oryginału protokołu.

Pan Przewodniczący Rady przedstawił pismo Wójta Gminy Piątnica SO.4123.2.2020 z dn. 22 kwietnia
2020 r. o wycofanie z procedowania projektu uchwały w sprawie Programu Opieki nad Zabytkami
Gminy Piątnica na lata 2020-2023 na najbliższej sesji. Projekt będzie przedłożony na następnej sesji
(wniosek w załączeniu do oryginału protokołu).
Ad. 1.
Pan Przewodniczący Rady poinformował, że w porządku dziennym uwzględnił następujące projekty
uchwał:
- w punkcie 4 podpunkt 8 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
- w punkcie 4 podpunkt 9 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.
Projekty uchwał zostały Państwu radnym przesłane pocztą elektroniczna w dniu 28.04.2020 r.
Poinformował także, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym zmiany w porządku
obrad rada może wprowadzić bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
Radni nie zgłosili uwag i wniosków do zaproponowanego porządku obrad.
Następnie Pan Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad sesji.
Zbiorcze wyniki imiennego głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13. Głosowało „ZA” - 13 radnych: Weber Krzysztof, Śmiarowski Karol, Chaberek Karolina,
Dąbrowski Adam Robert, Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Florczyk Tomasz, Konopko Marek,
Komorowska Agnieszka Alicja, KopczewskiJan,Sobuta Marcin, Świderski Andrzej, Zduńczyk
Piotr. Głosowało „PRZECIW” - 0, „WSTRZYMAŁO się” - 0.
Wykaz imiennego głosowania w załączeniu do oryginału protokołu z obrad.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie przyjęła porządek dzienny obrad o treści
przesłanej w dokumentach. Proszę uwzględnić dwa porozumienia.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o podpisaniu protokołu Nr XVI/2020 obrad sesji.
3. Informacja o pracy wójta między sesjami.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica;
2) ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
podstawowych i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica;
3) zmian w budżecie Gminy;

2

4) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy;
5) aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica;
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Piątnica w części obrębu geodezyjnego Kisielnica;
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Piątnica w części obrębów geodezyjnych: Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, RakowoCzachy, Rakowo-Boginie, Krzewo;
8) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
9) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.
5. Rozpatrzenie wniosku Radnej Rady Gminy Piątnica o przesunięcie środków finansowych
w budżecie 2020 i przeznaczenie ich na walkę z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 - podjęcie
uchwały w sprawie przekazania wniosku Radnej Rady Gminy Piątnica z dnia 6 kwietnia 2020 r.
Wójtowi Gminy Piątnica zgodnie z właściwością.
6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 r.".
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Piątnica za 2019 rok
oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy za 2019 rok
oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie.
10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Piątnica.
11.Informacja z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2019” za rok 2019.
12.Sprawozdanie z działalności instytucji kultury na terenie gminy Piątnica za 2019 r.:
a) Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica;
b) Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.
13.Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica za 2019 r.
14.Informacja o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków gminy
Piątnica.
15.Zapoznanie z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica.
16.Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Piątnica od początku kadencji i za
2019 r.
17.Wolne wnioski i informacje.
18.Zamknięcie obrad.
Ad. 2.
W tym punkcie Pan Przewodniczący Rady poinformował Państwa Radnych, że podpisał protokół
Nr XVI/2020z dnia 9 marca 2020 r. oraz o możliwości wniesienia wniosku o sprostowanie lub
uzupełnienie protokołu.
Radni nie zgłosili uwag do protokołu.
Ad. 3.
Pan Wójt przedstawił informację o pracy Wójta Gminy Piątnica między sesjami w okresie od
4 marca do 23 kwietnia 2020 r. (informacja w załączeniu do oryginału protokołu).
W dyskusji nad informacjami radni nie zabierali głosu.
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Pan Przewodniczący Rady zapytał w sprawie realizacji projektu zakupu komputerów do szkół, co się
z tym dzieje?
Pan Wójt poinformował, że dostaliśmy informację iż jesteśmy na liście gmin, które otrzymały
dofinansowanie i jest to kwota 70 tys. zł. Teraz będziemy procedowali - zapytania ofertowe na zakup
laptopów.
Radni nie zgłosili uwag do informacji o pracy Wójta między sesjami i wobec tego Pan
Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przyjęła informację o pracy wójta między sesjami
do akceptującej wiadomości.
Pan Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Marii Dziekońskiej – Wicestaroście Powiatu
Łomżyńskiego, która poinformowała co razem Powiat Łomżyński i Gmina Piątnica wykonali w roku
ubiegłem i kończą wykonywać w bieżącym roku oraz, jakie są plany na bieżący rok. Poinformowała
także o sytuacji finansowej w budżecie powiatu Łomżyńskiego (nagranie sesji –43:55 - 1:03:14).
W załączeniu do oryginału protokołu dokumenty przekazane przez Panią Wicestarostę: wykaz
porozumień przekazanych przez powiat łomżyński dla Gminy Piątnica, inwestycje i remonty
na drogach powiatu łomżyńskiego dofinansowanie z funduszu dróg samorządowych (rok 2020),
kształtowanie się wydatków majątkowych Powiatu Łomżyńskiego Dochody powiatu Łomżyńskiego
uzyskane z porozumień z gminami.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że zanim Rada przystąpi do rozpatrzenia projektów uchwał,
informuje Państwa radnych, że w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 713 opublikowany został
tekst jednolity ustawy o samorządzie gminnym. W związku z tym w podstawie prawnej każdej
uchwały będącej przedmiotem obrad dzisiejszej sesji i zawierającej ustawę o samorządzie gminnym
dotychczasowy publikator zostanie zastąpiony zapisem (Dz.U. z 2020 r. poz. 713).
Ad. 4.1/
Pan Przewodniczący Rady poinformował, że Rada obecnie przystępuje do rozpatrzenie projektu
uchwały i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium
Wójta Gminy Piątnica.
Pan Piotr Zduńczyk - Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych zakomunikował,
że Komisja pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały zmieniająca uchwałę
w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica. Zbiorcze wyniki
głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Chaberek
Karolina, Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy
„przeciw” i „wstrzymujące się” – nie było.
W dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabierali głosu.
Pan Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
projektem uchwały zmieniająca uchwałę
w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica. Zbiorcze wyniki imiennego
głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 13. Głosowało „ZA” - 13 radnych:
Weber Krzysztof, Mroczkowski Sławomir, Chaberek Karolina, Dąbrowski Adam Robert, Domitrz
Urszula, Dymek Andrzej,
Konopko Marek,
Komorowska Agnieszka Alicja,
KopczewskiJan,Pokropowicz Jarosław, Sobuta Marcin, Świderski Andrzej, Zduńczyk
Piotr. Głosowało „PRZECIW” - 0, „WSTRZYMAŁO się” - 0.
Wykaz imiennego głosowania w załączeniu do oryginału protokołu z obrad.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
107/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta
Gminy Piątnica(uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).
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Ad. 4.2/
Pan Przewodniczący Rady poinformował, że w tej chwili Rada przystępuje do rozpatrzenie
projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolu, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Piątnica.
Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych powiadomił, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawieustalenia Regulaminu Funduszu
Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolu, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Piątnica. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących
udział w głosowaniu
- 5. Głosy „za” - 5 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz,
Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” – nie
było.
W dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabierali głosu.
Pan Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały ustalenia Regulaminu
Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolu, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica. Zbiorcze wyniki imiennego głosowania. Liczba
radnych biorących udział w głosowaniu - 13. Głosowało „ZA” - 13 radnych: Weber Krzysztof,
Mroczkowski Sławomir, Chaberek Karolina, Dąbrowski Adam Robert, Domitrz Urszula, Dymek
Andrzej, Konopko Marek, Komorowska Agnieszka Alicja, Kopczewski Jan, Pokropowicz Jarosław,
Sobuta Marcin, Świderski Andrzej, Zduńczyk Piotr. Głosowało „PRZECIW” - 0, „WSTRZYMAŁO
się” - 0.
Wykaz imiennego głosowania w załączeniu do oryginału protokołu z obrad.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
108/XVII/2020 w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Piątnica (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).
Ad. 4.3/
Pan Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z porządkiem obrad Rada przystępuje do
rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy.
Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych oznajmiał, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawiezmian w budżecie Gminy. Zbiorcze wyniki
głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Chaberek
Karolina, Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy
„przeciw” i „wstrzymujące się” – nie było.
W dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabierali głosu.
Pan Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
projektem uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy. Zbiorcze wyniki imiennego głosowania. Liczba radnych biorących udział
w głosowaniu - 13. Głosowało „ZA” - 13 radnych: Weber Krzysztof, Mroczkowski Sławomir,
Chaberek Karolina, Dąbrowski Adam Robert, Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Konopko Marek,
Komorowska Agnieszka Alicja, Kopczewski Jan, Pokropowicz Jarosław, Sobuta Marcin, Świderski
Andrzej, Zduńczyk Piotr. Głosowało „PRZECIW” - 0, „WSTRZYMAŁO się” - 0.
Wykaz imiennego głosowania w załączeniu do oryginału protokołu z obrad.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
109/XVII/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).
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Ad. 4.4/
Pan Przewodniczący Rady poinformował, że realizując porządekobrad Rada przystępuje do
rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Pan Jan Kopczewski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych zakomunikował,
że Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2020 r. pozytywnie
zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących
udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych: Dąbrowski Adam Robert, Kopczewski Jan,
Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
W dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabierali głosu.
Pan Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
projektem uchwałyzmieniająca uchwałę
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zbiorcze wyniki imiennego
głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 13. Głosowało „ZA” - 13 radnych:
Weber Krzysztof, Mroczkowski Sławomir, Chaberek Karolina, Dąbrowski Adam Robert, Domitrz
Urszula, Dymek Andrzej, Konopko Marek, Komorowska Agnieszka Alicja, Kopczewski Jan,
Pokropowicz Jarosław, Sobuta Marcin, Świderski Andrzej, Zduńczyk Piotr. Głosowało „PRZECIW”
- 0, „WSTRZYMAŁO się” - 0.
Wykaz imiennego głosowania w załączeniu do oryginału protokołu z obrad.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
110/XVII/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy(uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).
Ad. 4.5/
Pan Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z porządkiem obrad Rada przystępuje
do rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwaływ sprawie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy Piątnica.
Pan Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych zakomunikował, że Komisja Rolnictwa
i Spraw Lokalnych na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała pod obrady
sesji projekt uchwały w sprawieaktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica.
Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych:
Dąbrowski Adam Robert, Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir. Głosy
„przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Pani Radna Urszula Domitrz stwierdziła, że w § 3 ust. 2 jest zapis „Olsztyny” zamiast „Olszyny”.
Proszę o poprawę.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że zostanie zapis poprawiony.
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Po zamknięciu dyskusji Pan Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica. Zbiorcze wyniki
imiennego głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 13. Głosowało „ZA” - 13
radnych: Weber Krzysztof, Mroczkowski Sławomir, Chaberek Karolina, Dąbrowski Adam Robert,
Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Konopko Marek, Komorowska Agnieszka Alicja, Kopczewski
Jan, Pokropowicz Jarosław, Sobuta Marcin, Świderski Andrzej, Zduńczyk Piotr. Głosowało
„PRZECIW” - 0, „WSTRZYMAŁO się” - 0.
Wykaz imiennego głosowania w załączeniu do oryginału protokołu z obrad.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
111XVII/2020 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica
(uchwała w załączeniu do oryginału protokołu).
Ad. 4.6/
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że realizując porządek obrad Rada przystępuje do rozpatrzenie
projektu uchwały i podjęcie uchwaływ sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części obrębu geodezyjnego Kisielnica.
Pan Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych poinformował, że Komisja Rolnictwa
i Spraw Lokalnych na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała pod obrady
sesji projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Piątnica w części obrębu geodezyjnego Kisielnica.
Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych:
Dąbrowski Adam Robert, Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir. Głosy
„przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
W dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabierali głosu.
Pan Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwaływ sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części obrębu
geodezyjnego Kisielnica Piątnica. Zbiorcze wyniki imiennego głosowania. Liczba radnych biorących
udział w głosowaniu - 13. Głosowało „ZA” - 13 radnych: Weber Krzysztof, Mroczkowski Sławomir,
Chaberek Karolina, Dąbrowski Adam Robert, Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Konopko Marek,
Komorowska Agnieszka Alicja, Kopczewski Jan, Pokropowicz Jarosław, Sobuta Marcin, Świderski
Andrzej, Zduńczyk Piotr. Głosowało „PRZECIW” - 0, „WSTRZYMAŁO się” - 0.
Wykaz imiennego głosowania w załączeniu do oryginału protokołu z obrad.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
112/XVII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Piątnica w części obrębu geodezyjnego Kisielnica (uchwała w załączeniu
do oryginału protokołu).
Ad. 4.7/
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że obecnie Rada przystępuje do rozpatrzenie projektu
uchwały i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części obrębów geodezyjnych: Kalinowo,
Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie, Krzewo.
Pan Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych zakomunikował, że Komisja Rolnictwa
i Spraw Lokalnych na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała pod obrady
sesji projekt uchwały w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego gminy Piątnica w części obrębów geodezyjnych: Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo,
Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie, Krzewo.
Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych:
Dąbrowski Adam Robert, Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir. Głosy
„przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
W dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabierali głosu.
Pan Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwaływ sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica w części
obrębów geodezyjnych: Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie,
Krzewo. Zbiorcze wyniki imiennego głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 13. Głosowało „ZA” - 13 radnych: Weber Krzysztof, Mroczkowski Sławomir, Chaberek Karolina,
Dąbrowski Adam Robert, Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Konopko Marek, Komorowska
Agnieszka Alicja, Kopczewski Jan, Pokropowicz Jarosław, Sobuta Marcin, Świderski Andrzej,
Zduńczyk Piotr. Głosowało „PRZECIW” - 0, „WSTRZYMAŁO się” - 0.
Wykaz imiennego głosowania w załączeniu do oryginału protokołu z obrad.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
113/XVII/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Piątnica
w części obrębów geodezyjnych: Kalinowo, Drozdowo,
Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie, Krzewo(uchwała w załączeniu do oryginału
protokołu).
Ad. 4.8/
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przystępuje do rozpatrzenie projektu uchwały
i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.
Pani Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych poinformował, że Komisja Budżetu
i Sprawna dzisiejszym
posiedzeniu pozytywnie
zaopiniowała pod obrady sesji projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu – dotyczy udzielenia
się pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w 2020 roku na remont drogi powiatowej nr 1933B
Piątnica Włościańska - Łomża na odc. dł. ok. 727 m w kwocie 219 334 zł.
Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” 5 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk
Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” – nie było.
W dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabierali głosu.
Pan Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.Zbiorcze wyniki imiennego głosowania. Liczba
radnych biorących udział w głosowaniu - 13. Głosowało „ZA” - 13 radnych: Weber Krzysztof,
Mroczkowski Sławomir, Chaberek Karolina, Dąbrowski Adam Robert, Domitrz Urszula, Dymek
Andrzej, Konopko Marek, Komorowska Agnieszka Alicja, Kopczewski Jan, Pokropowicz Jarosław,
Sobuta Marcin, Świderski Andrzej, Zduńczyk Piotr. Głosowało „PRZECIW” - 0, „WSTRZYMAŁO
się” - 0.
Wykaz imiennego głosowania w załączeniu do oryginału protokołu z obrad.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
114/XVII/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (uchwała
w załączeniu do oryginału protokołu).
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Ad. 4.9/
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada przystępuje do rozpatrzenie projektu uchwały
i podjęcie uchwaływ sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu-dotyczy
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w 2020 roku na remont drogi powiatowej
nr 1914B Górki Sypniewo - Górki Szewkowo na odc. dł. ok. 990 m w kwocie 131 673 zł.
Pani Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych poinformował, że Komisja Budżetu
i Sprawna posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu– dotyczy udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w 2020 roku na remont drogi powiatowej nr 1914B
Górki Sypniewo - Górki Szewkowo na odc. dł. ok. 990 m w kwocie 131 673 zł. Zbiorcze wyniki
głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Chaberek
Karolina, Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy
„przeciw” i „wstrzymujące się” - nie było.
W dyskusji nad projektem uchwały radni nie zabierali głosu.
Pan Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
projektem uchwały w sprawieudzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu. Zbiorcze wyniki imiennego głosowania. Liczba
radnych biorących udział w głosowaniu - 13. Głosowało „ZA” - 13 radnych: Weber Krzysztof,
Mroczkowski Sławomir, Chaberek Karolina, Dąbrowski Adam Robert, Domitrz Urszula, Dymek
Andrzej, Konopko Marek, Komorowska Agnieszka Alicja, Kopczewski Jan, Pokropowicz Jarosław,
Sobuta Marcin, Świderski Andrzej, Zduńczyk Piotr. Głosowało „PRZECIW” - 0, „WSTRZYMAŁO
się” - 0.
Wykaz imiennego głosowania w załączeniu do oryginału protokołu z obrad.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
115/XVII/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (uchwała
w załączeniu do oryginału protokołu).
Pan Przewodniczący Rady zarządził 10-cio minutową przerwę w obradach.
Po przerwie wznosił obrady.
Ad.5.
Pan Przewodniczący Rady poinformował, że Rada przystępuje do rozpatrzenia wniosku Radnej
Rady Gminy Piątnica o przesunięcie środków finansowych w budżecie 2020 i przeznaczenie ich na
walkę z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2
(wniosek w załączeniu do oryginału
protokołu).Wniosek został przekazany do rozpatrzenia Komisji Budżetu i Spraw Społecznych
i zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji o przedstawienie wyników rozpatrzenia wniosku.
Poinformował także, że w § 3 projektu uchwały zaistniał błąd pisarski i winien być zapis
„Przewodniczącemu” a nie „Przewodniczący”. Dlatego też nanosi się korektę błędu pisarskiego.
Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych stwierdził, że na posiedzeniu w dniu
22 kwietnia 2020 r. Komisja rozpatrzyła wniosek Radnej Rady Gminy Piątnica o przesunięcie
środków finansowych w budżecie 2020 i przeznaczenie ich na walkę z pandemią koronawirusa.
W wyniku rozpatrzenia Komisja pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w
sprawie przekazania wniosku Radnej Rady Gminy Piątnica z dnia 6 kwietnia 2020 r. Wójtowi
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Gminy Piątnica zgodnie z właściwością. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących
udział w głosowaniu
- 5. Głosy „za” - 5 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz,
Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” – nie
było.
W dyskusji nad wnioskiem i projektem uchwały głos zabrali:
Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych zwracając się do P. Wójta stwierdził,
że Pan Wójt zobowiązuje się ewentualnie wspomóc szpital kiedy będzie potrzeba?
Pan Wójt stwierdził, oczywiście że tak, tak jak powiedziałem na komisjach, jeżeli zajdzie taka
potrzeba to ja i Państwo jesteście otwarci na wsparcie szpitala i pracowników służby zdrowia,
ratowników i wszystkich osób, które pracują w służbie zdrowia.
Pani Radna Karolina Chaberek stwierdziła, że wniosek kierowała do Państwa radnych tylko
i wyłącznie dla dobra mieszkańców naszej gminy. Jak wiemy Szpital Wojewódzki w Łomży został
przekształcony na szpital jednoimienny. Ze strony Pana Wójta bardzo miło jest słyszeć wsparcie, więc
także chciałabym, abyście zaakceptowali wniosek i wniosek skierowali do wójta.
Po dyskusji Pan Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad projektem uchwały w sprawie
przekazania wniosku Radnej Rady Gminy Piątnica z dnia 6 kwietnia 2020 r. Wójtowi Gminy Piątnica
zgodnie z właściwością. Zbiorcze wyniki imiennego głosowania. Liczba radnych biorących udział
w głosowaniu - 13. Głosowało „ZA” - 13 radnych: Weber Krzysztof, Mroczkowski Sławomir,
Chaberek Karolina, Dąbrowski Adam Robert, Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Konopko Marek,
Komorowska Agnieszka Alicja, Kopczewski Jan, Pokropowicz Jarosław, Sobuta Marcin, Świderski
Andrzej, Zduńczyk Piotr. Głosowało „PRZECIW” - 0, „WSTRZYMAŁO się” - 0.
Wykaz imiennego głosowania w załączeniu do oryginału protokołu z obrad.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr
116/XVII/2020 w sprawie przekazania wniosku Radnej Rady Gminy Piątnica z dnia
6 kwietnia 2020 r.
Wójtowi Gminy Piątnica zgodnie z właściwością (uchwała w załączeniu
do oryginału protokołu).
Ad. 6.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych oznajmiał, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała pod obrady sesji sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy
wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok. Zbiorcze wyniki
głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Chaberek
Karolina, Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy
„przeciw” i „wstrzymujące się” – nie było.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji.
Pan Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie sprawozdania do akceptującej wiadomości
i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada sprawozdanie przyjęła.
Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdził, że Rada przyjęła do akceptującej wiadomości
sprawozdanie.
Ad. 7.
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 r." w załączeniu
do oryginału protokołu.
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Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych oznajmiał, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała pod obrady sesji sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Piątnica
z organizacjami pozarządowymi. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział
w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz, Pokropowicz
Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” – nie było.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji.
Pan Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie sprawozdania do akceptującej wiadomości
i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada sprawozdanie przyjęła.
Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdził, że Rada przyjęła do akceptującej wiadomości
sprawozdanie.
Ad. 8.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Piątnica za 2019 rok
oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych oznajmiał, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała pod obrady sesji sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie
Piątnica za 2019 rok. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5. Głosy „za” - 5 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber
Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” – nie było.
Pan Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie sprawozdania do aprobującej wiadomości
i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada sprawozdanie przyjęła.
Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdził, że Rada przyjęła do aprobującej wiadomości
sprawozdanie.
Ad. 9.
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy za 2019 rok
oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych oznajmiał, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała pod obrady sesji Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy za
2019 rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych
biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz,
Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” – nie
było.
Pan Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie sprawozdania do aprobującej wiadomości
i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada sprawozdanie przyjęła.
Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdził, że Rada przyjęła do aprobującej wiadomości
sprawozdanie.
Ad. 10.
Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Piątnica w załączeniu do oryginału
protokołu.
Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych oznajmiał, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała pod obrady sesji przedstawioną ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie Piątnica.
Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” 5 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk
Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” – nie było.
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Pan Przewodniczący Rady zaproponował
przyjęcie informacji do akceptującej wiadomości
i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada informację przyjęła.
Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdził, że Rada przyjęła do aprobującej wiadomości
informację.
Ad.11.
Informacja z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2019” za rok 2019 w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych oznajmiał, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała pod obrady sesji informację z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2019” za rok 2019. Zbiorcze
wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych:
Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz,
Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk
Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” – nie było.
Pan Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie informacji
do akceptującej wiadomości
i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada informację przyjęła.
Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdził, że Rada przyjęła do akceptującej wiadomości
informację.
Ad. 12.
Sprawozdanie z działalności instytucji kultury na terenie gminy Piątnica za 2019 r.:
a) Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica;
b) Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy
w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych oznajmiał, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała pod obrady sesji sprawozdaniez działalności instytucji kultury na terenie gminy Piątnica
za 2019 r. - Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica, Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.
Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” 5 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk
Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” – nie było.
Pan Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie sprawozdań do akceptującej wiadomości
i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada sprawozdania przyjęła.
Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdził, że Rada przyjęła do akceptującej wiadomości
sprawozdania.
Ad. 13.
Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica za 2019 r.w załączeniu
do oryginału protokołu.
Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych oznajmiał, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała pod obrady sesji sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami Gminy
Piątnica za 2019 r. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5. Głosy „za” - 5 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber
Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” – nie było.
Pan Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie sprawozdania do akceptującej wiadomości
i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada sprawozdanie przyjęła.
Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdził, że Rada przyjęła do akceptującej wiadomości
sprawozdanie.
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Ad. 14.
Informacja o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków gminy
Piątnica w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych oznajmiał, że Komisja pozytywnie
zaopiniowała pod obrady sesji sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie
Piątnica za 2019 rok. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5. Głosy „za” - 5 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber
Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” – nie było.
Pan Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie informacji do akceptującej wiadomości
i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada informację przyjęła.
Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdził, że Rada przyjęła do akceptującej wiadomości
informację.
Ad. 15.
Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica w załączeniu do oryginału
protokołu.
Pan Przewodniczący Rady poinformował, że każdy otrzymał na e-maila protokół i zwrócił się do
Państwa Radnych z zapytaniem, czy przedstawiać protokół.
Radni stwierdzili, że nie.
Ad. 16.
Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Piątnica od początku kadencji i za
2019 r. w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdania zostały przesłane pocztą elektroniczną
Państwu Radnym oraz zamieszczone w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Gminy
Piątnica. Z tego względu, że sprawozdania zostały upublicznione każdy ma prawo do wglądu
i odstępujemy od ich prezentacji.
Radni nie wnieśli uwag do sprawozdań.
Pan Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie sprawozdań do akceptującej wiadomości
i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada sprawozdania przyjęła.
Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdził, że Rada przyjęła do akceptującej wiadomości
sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Piątnica od początku kadencji i za 2019 r.
Ad. 17.
W punkcie wolne wnioski i informacje głos zabrali:
Pan Przewodniczący Rady poinformował, że Państwu Radnym pocztą elektroniczną zostały wysłane:
1/ Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego z dnia 6 marca 2020 r. stwierdzające nieważność
uchwały Nr 97/XV/2020 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach
i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Piątnica oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia zawodowego nauczycieli
oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku
w częściach wskazanych w rozstrzygnięciu (rozstrzygnięcie w teczce RG.0711.1.2020);
2/ Pismo PKS Nova z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie drastycznego spadku liczby pasażerów
korzystających z przewozów pasażerskich i deklaracja ze strony przewoźnika o otwarciu na wszelkie
sugestie (pismo w załączeniu do oryginału protokołu).
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Pan Sołtys sołectwa Kosaki zwrócił się do Pana Wójta z zapytaniem, czy został wyłoniony
wykonawca na remont remizy z dofinansowaniem i w jakim terminie będzie to realizowane?
Pan Wójt jeszcze nie jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy. Jest to cały czas w realizacji i
będziemy wyłaniać wykonawcę, i dopiero później przystępować do tych prac.
Pan Sołtys sołectwa Kosaki chciałbym się zapytać w sprawie światłowodów, jak można domówić
się z wykonawcami w sprawie przesunięcia kilku słupów, aby droga została poszerzona, gdyż
zwężyła się ona. Według GPS zostały one ustawione nie tak, jak to powinno być.
Pan Wójt stwierdził, że wykonawca, który kładł światłowody złożył do nas wniosek w związku
z Państwa opiniami i wnioskami, żeby światłowody jednak szły w ziemi i nie będą przestawiane
słupy.
Pan sołtys kontynuując zapytał, czy da się przesunąć 2-3 słupy? Czy należy w tej sprawie negocjować
z nimi, czy trzeba składać pisma?
Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w UG
poinformowała,
że w newralgicznym punkcie trzy słupy zostały, pozostałe będzie w kablu, bo o to wnioskowała firma
wykonująca, aby zrobić to w kablu. Jeżeli chodzi o te dwa słupy to jest kwestia indywidualnego
dogadania się, bo już słupy tam są wsadzone. My do tego nic nie mamy. Z tego co wiem te słupy
pozostały w tej lokalizacji.
Pan Wójt zadeklarował pomoc w załatwieniu sprawy, jeżeli będzie taka możliwość, zadzwoni do
wykonawców i skontaktuje się telefonicznie. Postaram się pomóc Państwu w przesunięciu tych
słupów.
Pan Radny Jan Kopczewski stwierdził, że jakiś czas temu składałem wniosek do Pana Wójta
o uregulowanie pasa drogowego i odkrzaczenia drogi w m. Tarskowo, jest to krótki odcinek w stronę
do Nieławic. Po prawej stronie jest działka gminna, która została ogrodzona, po lewej stronie jest
jakby nieuregulowana granica, drzewa i krzaki są w drodze i tam jest problem ze zwężeniem i
Państwo odpisaliście mnie kiedyś, że w stosownym czasie zajmiemy się tym. Pytam, na jakim etapie
są prace, jeżeli na żadnym to proszę o działanie.
Pan Wójt stwierdził, że akurat nie pamięta tego wniosku. Polecił Pani Naczelnik Wydziału GPiT aby
zapisała wniosek i zajęła się sprawą. Wracając do Pana prośby z posiedzenia poprzedniej Komisji
myślę, że jest Pan Radny usatysfakcjonowany szybką reakcją Wiktorzyn i kawałek do lasu jest
odkrzaczony przy wsparciu strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Drozdowie, którym bardzo
serdecznie dziękuję za szybką reakcję.
Pan Radny Kopczewski podziękował za szybkie załatwienie sprawy i stwierdził, teraz czekam na
Wyłudzin.
Pan Radny Piotr Zduńczyk zwrócił się do Pana Wójta z zapytaniem, jak z Gminnym Ośrodkiem
Kultury, czy myśleliście o tym żeby przeprowadzić jakiś przetarg?
Pan Wójt stwierdził, że jeszcze nie. Wiecie Państwo, że sytuacja w kraju jest taka, a nie inna.
Pieniądze mamy zabezpieczone w budżecie, ale wstrzymujemy się, bo nie wiemy jak zrealizują się
nasze dochody. Mam nadzieję, że SARS-CoV-2 nie zaatakuje nas aż tak bardzo i dochody z podatku
PIT i CIT wpłyną w zadawalającej nas formie i będziemy mogli zrealizować temat remontu GOK-u.
Pan Radny Marek Konopko stwierdził, że chciałby zgłosić oświetlenie uliczne, dwie lampy w Nowym
Cydzynie i z tego co wiem, to było już zgłaszane, tylko nie można się doczekać wymiany żarówki.
Pan Wójt zwrócił się do Pani Naczelnik GPiT, aby zapisała wniosek i stwierdził, na pewno to
zrealizujemy.
Pan Radny Andrzej Świderski Panie Wójcie mam prośbę, aby gmina ze swojej strony postarała się
i wytyczyła w Drozdowie granice między działkami, jedna działka jest prywatna 583/2 i działka
gminna 584. Tam należałoby granice wskazać.
Pan Wójt stwierdził, zajmiemy się tym.
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Następnie stwierdził, że chciałby serdecznie podziękować i prosić Państwa o przekazanie tych
podziękowań mieszkańcom naszej gminy. Chodzi o sytuację epidemiologiczną na terenie naszej
Gminy. Chciałbym podziękować za rozwagę, rozsądek, za to że Państwo dostosowali się do
wszystkich wymagań Ministra Zdrowia i Premiera, co spowodowało że na terenie naszej gminy mamy
opanowaną sytuację. Liczba osób przebywających na kwarantannie z dnia na dzień spada. Dziękując,
proszę jeszcze o zadbanie o te wszystkie wymogi, które są nam przekazywane przez media, żebyśmy
jeszcze się wstrzymali i zostali w domu jeśli nie trzeba, nie wychodźmy. Dostosowujmy się do
wszystkich zaleceń, które Minister Zdrowia nam przekazuje, a myślę, że ta sytuacja minie dużo
szybciej.
Kolejną sprawą w której chciałbym prosić Państwa Radnych i Sołtysów, to jeżeli na terenie Państwa
miejscowości znajdują się przedsiębiorcy, to bardzo proszę żeby skorzystali i składali do nas wnioski
dotyczące tarczy antykryzysowej.W miarę możliwości będziemy przychylali się ku temu aby wspierać,
umarzać, rozkładać na raty. Każdy wniosek będzie indywidualnie przez nas rozpatrywany.
Następnie podziękował za akcję szycia maseczek, która spotkała się z ogromną akceptacją naszych
mieszkańców. Chylę czoła wszystkim tym osobom, które bezinteresownie, niekiedy po kilka godzin
dziennie, siedzieli wieczorami i szyli maseczki dla mieszkańców naszej gminy. Złożył podziękowania
wszystkim mieszkańców, osobom prywatnym, jednostkom organizacyjnym o ochotniczym strażom
pożarnym, które włączyły się w dystrybucję maseczek. Akcja spowodowała to, że w dniu
wczorajszym zakończyliśmy dystrybucję tych maseczek, które trafiły do każdej nieruchomości
położonej na terenie gminy, a tym samym myślę że do wszystkich naszych mieszkańców.
Chciałbym również podziękować dwóm ochotniczym strażom pożarnym, które w ostatnim czasie
przebywały w Biebrzańskim Parku Narodowym, wspomagając inne jednostki z terenu Polski
w gaszeniu pożaru, jest to Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Cydzynie i Jeziorku. Dziękuje za to,
że tam byliście i pomagaliście.
Pan Przewodniczący Rady dla przedsiębiorców jest tarcza antykryzysowa. Zachęcam, aby w miarę
możliwości pomóc rolnikom nawet z tego faktu iż wiosna jest sucha.
Pan Wójt stwierdził, że wiecie Państwo iż tarcza antykryzysowa nie obejmuje rolników, liczę na to że
Ministerstwo Rolnictwa wie o tym, że nie tylko przedsiębiorca, ale również i rolnicy zostali
poszkodowani w tej całej epidemiologicznej sytuacji i przychylą się ku temu, żeby takie wsparcie dla
rolników również przygotować. Jeżeli będziemy mieli takie informacje, to jak najbardziej jesteśmy
otwarci na wsparcie dla naszych mieszkańców.
Z uwagi na wyczerpanie porządku dziennego obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim
za udział w sesji i zamknął obrady XVII sesji Rady Gminy Piątnica.

Protokołowała

Przewodniczący Rady

Bożena Duda

Krzysztof Weber
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