Protokół Nr 8/2019
posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 20 sierpnia 2019 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53.
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Społecznych - pan Piotr
Zduńczyk, który stwierdził prawomocność posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych na
ogólną liczbę 5.
Czas trwania posiedzenia 1305 - 145 .
O terminie posiedzenia członkowie Komisji zostali powiadomieni pisemnie i otrzymali dokumenty
stanowiące przedmiot posiedzenia.
Radni na posiedzeniu dodatkowo otrzymali uwzględniony w porządku posiedzenia projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie Gminy.
Informację o terminie, miejscu i porządku posiedzenia podano do wiadomości publicznej poprzez
wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica i umieszczenie w BIP
Urzędu Gminy Piątnica.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
1. Zduńczyk Piotr
Przewodniczący Komisji
2. Chaberek Karolina
Członek Komisji
3. Pokropowicz Jarosław
Członek Komisji
4. Weber Krzysztof
Członek Komisji
W posiedzeniu nie uczestniczył Florczyk Tomasz - Członek Komisji.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1.Weber Krzysztof
2. Wierzbowski Artur
3. Sobczyńska Barbara-Wanke
4. Chilińska Katarzyna
5. Filipkowska Agnieszka
6. Duda Bożena

Przewodniczący Rady Gminy Piątnica
Wójt Gminy Piątnica
Sekretarz Gminy Piątnica
Skarbnik Gminy Piątnica
Dyrektor Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
Inspektor do obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy
Piątnica
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
Ad. 1.
Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji, który powitał
zgromadzonych.
Ad. 2.
Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że wprowadza następujące zmiany do porządku
posiedzenia:
- dotychczasowy punkt 6 staje się punktem 4, dotychczasowy punkt 4 staje się punktem 5,
dotychczasowy punkt 5 staje się pkt 6;
- Pan Wójt przedłożył do ujęcia w porządku dziennym projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy i stwierdził, że wobec tego dodaje do porządku posiedzenia projekt uchwały w pkt 4 jako
podpunkt 8.
Radni nie zgłosili uwag do porządku posiedzenia.
Po czym Pan Przewodniczący Komisji poddał pod imienne głosowanie wniosek o przyjęcie porządku
dziennego posiedzenia.
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Po wyczytaniu przez Pana Przewodniczącego Komisji kolejno imienia i nazwiska radnego,
wywołany radny określił jak głosuje. Następnie przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego:
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych: Chaberek Karolina,
Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”- brak.
Później przedstawił porządek posiedzenia o treści:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu Nr 7/2019 posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy informacji na temat przygotowania szkół i przedszkoli do
nowego roku szkolnego 2019/2020.
5. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:
1/ zasięgnięcia od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na
ławników;
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy;
3/ wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Piątnica z Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń
Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży;
4/ przekazania zarządzania publiczną drogą gminną;
5/ zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
6/ zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz utworzenia
Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i nadania statutu;
7/ Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica;
8/ zmian w budżecie Gminy.
6. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za
pierwsze półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019-2031 oraz
informacji o przebiegu wykonywania planów finansowych instytucji
kultury - przygotowanie przez Komisję Spraw Społecznych opinii na sesję Rady Gminy opinii
do wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.
7. Przyjęcie projektu Protokołu Nr 2/2019 i Nr 3/2019 kontroli przeprowadzonej przez Komisję
Budżetu i Spraw Społecznych.
8. Wolne wnioski.
Ad. 3.
Radni nie zgłosili uwag do projektu protokołu Nr 7/2019 posiedzenia Komisji.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia protokołu
Nr 7/2019 posiedzenia Komisji. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego.
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych: Chaberek Karolina,
Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”- brak.
Komisja jednogłośnie przyjęła Protokół Nr 7/2019 posiedzenia Komisji.
Ad. 4.
Informacja na temat przygotowania szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2018/2019
w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Dyrektor Centrum Usług Samorządowych poinformowała, że informacja została przygotowana
w wersji papierowej i Państwo Radni otrzymali ją w wersji elektronicznej. Prosiła o zadawanie pytań
w tym zakresie.
W dyskusji głos zabrali:
Pan Przewodniczący Komisji zapytał w sprawie wykonanych prac remontowych w Szkole
Podstawowej w Olszynach.
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Pani Dyrektor CUS poinformowała, że Szkoła Podstawowa w Olszynach miała największy zakres prac
remontowych w bieżącym roku, a mianowicie wykonano remont dużej sali (tzw. auli szkolnej), została
wydzielona biblioteka i dwie pracownie oraz dodatkowo jadalnia dla dzieci. W innych szkołach były
także odnawiane sale i obecnie czekamy na zatwierdzenie środków finansowych w kwocie ok. 50 tys. zł
na wyposażenie pracowni w SP w Dobrzyjałowie ze środków pochodzących ze zwiększenia rezerwy
oświatowej.
Pan Przewodniczący Rady zapytał, kiedy będzie realizowany taki remont w SP w Kisielnicy? Zapytał,
jak będzie wyglądało dowożenie dzieci do szkół w nadchodzącym roku szkolnym.
Pani Dyrektor CUS stwierdziła, że projekt dla szkoły będzie realizowany w nadchodzącym roku
szkolnym. Dowożenie dzieci do szkół będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach. W dniu 26
sierpnia br. odbędzie się spotkanie Pana Wójta z dyrektorami szkół i szczegóły zostaną już ustalone na
tym spotkaniu.
Pan Przewodniczący Rady zapytał o zmianę na stanowiskach dyrektorów szkół na terenie gminy.
Pani Dyrektor CUS poinformowała, że odbyły się dwa konkursy i nastąpiła zmiana na stanowisku
dyrektorów Szkół: w Kisielnicy – P. Wiesława Masłowska i Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Piątnicy – P. Marta Ogonowska – Stolarczyk.
Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy jest planowana reforma szkół na terenie gminy?
Pani Drektor CUS stwierdziła, że na ten moment nie, ale Państwo Radni dowiedzieliby się o tym
pierwsi od Pana Wójta.
Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek
w sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji informację na temat przygotowania szkół
i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2018/2019. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki
głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych:
Chaberek Karolina, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw”
i „wstrzymujące się”- brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie informację pod obrady sesji.
Ad.5.1/
Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na ławników w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Inspektor do Obsługi Rady Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały
i poinformowała, że zanim Rada dokona wyboru ławników zasięga opinii o kandydatach na ławników
od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Następnie Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne
zaopiniowanie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Podlaskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Po głosowaniu przestawił zbiorcze
wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4
radnych: Chaberek Karolina, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy
„przeciw” - 0. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”- brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad.5.2/
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w załączeniu do
oryginału protokołu.
Pani Wójt poinformował, że zmiana spowodowana jest koniecznością naniesienia zmian w Statucie
Gminy poprzez dodanie zapisu o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Olszynach - Zesłańców
Sybiru.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
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Następnie Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne
zaopiniowanie pod obrady sesji projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego: Liczba radnych biorących
udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych: Chaberek Karolina, Pokropowicz Jarosław, Weber
Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” - 0. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”- brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad.5.3/
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Piątnica z Łomżyńskiego
Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Wójt poinformował, że Gmina Piątnica przystąpiła do Funduszu Poręczeń Kredytowych w Łomży
w 2004 r. Fundusz wystąpił do gminy z pismem o wystąpienie gminy z funduszu, ponieważ chce go
przejąć Marszałek Województwa Podlaskiego. Po wystąpieniu, gminie zostanie wypłacony udział
w kwocie 13,5 tys zł.
Radni, po rozpatrzeniu nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne zaopiniowanie
pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Piątnica
z Łomżyńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży. Po głosowaniu przestawił
zbiorcze wyniki głosowania imiennego: Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za”
- 4 radnych: Chaberek Karolina, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy
„przeciw” - 0. Głosy „wstrzymujące się”- 0.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad.5.4/
Projekt uchwały w sprawie przekazania zarządzania publiczną drogą gminną w załączeniu do
oryginału protokołu.
Pan Wójt przedstawiając projekt uchwały poinformował, że P. Burmistrz Stawisk w związku z tym,
że bardzo zależy jej na przebudowaniu drogi Jurzec Dobrzyjałowo, zwróciła się do gminy z prośbą
o przekazanie zarządzania publiczną drogą gminną stanowiącą własność gminy Piątnica na okres 5 lat,
aby móc ubiegać się o unijne środki finansowe na jej przebudowę. Utrzymanie tej drogi w okresie 5 lat
będzie należało do gminy Stawiski. W związku z tym, że droga ta może otrzymać dofinansowanie
w wysokości do 70%, to P. Burmistrz zwróciła się do P. Wójta z zapytaniem, czy jest zainteresowany
wykonaniem przebudowy tej drogi? Pan Wójt stwierdził, że jest zainteresowany każdą przebudową
drogi w zależności od tego, jakie będą koszty po stronie gminy. Gdyby udało się pozyskać 70%
dofinansowania z zewnątrz, to gmina Piątnica partycypowałaby w kosztach
w wysokości 15%
remontu ok. 2,2 km tej drogi.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Pan Przewodniczący Komisji zapytał, czy gmina Jedwabne także partycypuje w kosztach przebudowy
drogi?
Pan Wójt poinformował, że gmina Jedwabne współfinansuje ze Starostwem Powiatowym w Łomży
przebudowę dogi na odcinku od Jedwabnego do m. Pieński Borowe (do granicy Gminy Piątnica).
Gmina Piątnica natomiast współfinansuje także przebudowę drogi, która położona jest na terenie naszej
gminy.
Po dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne
zaopiniowanie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie przekazania zarządzania publiczną drogą
gminną. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego: Liczba radnych biorących
udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych: Chaberek Karolina, Pokropowicz Jarosław, Weber
Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”- brak.
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Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad.5.5/
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łomżyńskiemu w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Wójt Gminy prezentując projekt uchwały stwierdził, że w związku z tym iż kosztorysowo budowa
drogi Dobrzyjałowo-Pieńki Borowe miała wynieść ponad 3 848 tys. zł. Po przetargu okazało się, że
koszt przebudowy wynosi 4 022 tys. zł, czyli jest różnica 374 tys. zł. Powiat zwrócił się do gminy
z wnioskiem o dołożenie przez gminę Piątnica brakującej kwoty w wysokości 50%, czyli byłaby to
kwota jeszcze 187 tys. zł. Przedsięwzięcie to jest podzielone na dwa etapy, w związku z tym,
że dofinansowanie jest z dwóch różnych źródeł. I etap będzie realizowany z funduszy mostowych
(odcinek drogi od końcówki drogi w stronę m. Kownaty przez m. Dobrzyjałowo w stronę bruku koło
kościoła). II etap od mostku do m. Pieńki Borowe i gmina Piątnica pokrywa tylko koszty odcinka drogi
stanowiącego własność gminy Piątnica, a drugi odcinek finansowany jest przez gm. Jedwabne. Koszt
całości zadania wynosi 4 022 tys. zł.
Po rozpatrzeniu, radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne zaopiniowanie
pod obrady sesji projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Łomżyńskiemu. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba
radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych: Chaberek Karolina, Pokropowicz
Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”- brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad.5.6/
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz
utworzenia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i nadania statutu w załączeniu do oryginału
protokołu.
Pani Dyrektor Centrum Usług Samorządowych poinformowała, że projekt uchwały zawiera dwa
elementy. Jeden z nich jest porządkujący w związku z nadaniem imienia Szkole Podstawowej
w Olszynach. Drugim elementem projektu uchwały jest uwzględnienie dodatkowego zadania, które
będzie realizowane przez CUS. Pan Wójt wyszedł z inicjatywą, aby dowożenie posiłków do szkół było
zadaniem CUS, gdyż do tej pory dowoził je pracownik Urzędu Gminy.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne zaopiniowanie
pod obrady sesji projektu zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy
oraz utworzenia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i nadania statutu. Po głosowaniu
przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 4. Głosy „za” - 4 radnych: Chaberek Karolina, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk
Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”- brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad.5.7/
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica
w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Dyrektor Centrum Usług Samorządowych przedstawiając projekt uchwały stwierdziła,
że przedłożony projekt uchwały wprowadza Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy
Piątnica. Poinformowała, że na sesji będzie prosiła o wprowadzenie zmian do projektu, ponieważ
w trakcie przygotowywania tego dokumentu zostały wprowadzone bardzo istotne zmiany w art. 90c,
który jest podstawą do podjęcia takiej uchwały i zmienia podmiotowość uchwały. Do tej pory Wójt
Gminy Piątnica mógł przyznawać stypendia uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
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mieszkającym w Gminie Piątnica bez względu na to gdzie się uczyły. Po zmianie, która została
wprowadzona, wójt przyznaje stypendia dla dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie
jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, czyli nie przyznaje
stypendium dla mieszkańców swojej gminy, tylko dla uczniów swojej gminy. Zmiana ta skutkuje tym,
że należy wprowadzić pozostałe zmiany dotyczące szkól ponadpodstawowych, których nie mamy na
terenie gminy, a więc nie ma potrzeby, aby takie zapisy były w Regulaminie. Na ten rok w budżecie
gminy zaplanowane jest stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy dla uczniów
spełniających kryteria. Poinformowała także, że najprawdopodobniej na najbliższą sesję zostanie
jeszcze przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
i czekamy tylko na podpis rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej. Zmiana dotyczy
wydatku 300 zł dla wychowawców.
Po rozpatrzeniu projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne zaopiniowanie
pod obrady sesji projektu sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica. Po
głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w
głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych: Chaberek Karolina, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof,
Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”- brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad.5.8/
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Pan Przewodniczący Rady zapytał, ile z budżetu gminy dokłada się środków finansowych
na organizację festiwalu Smaków Regionalnych Smakoff?
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że w zasadzie środki finansowe pochodzić będą od sponsorów,
a jeżeli nie będzie pokrycia w całości, to z budżetu gminy zostaną przeznaczone środki finansowe
z działu promocja gminy. Impreza ta odbędzie się 7 września br w godz. od 1000 - 2400.
Pani Sekretarz Gminy stwierdziła iż o godz. 1600 odbędzie się konkurs kulinarny z udziałem znanych
kucharzy. Zgłaszają się już do udziału w nim koła gospodyń wiejskich, ponieważ będzie 12 stanowisk
kuchennych. Będzie pieczenie ziemniaka, kartaczy i sporządzane będą wyroby mleczne. Wyraziła
przekonanie, że imprezę uda się przeprowadzić bez inwestowania gminnych środków finansowych,
gdyż udało się nam pozyskać sponsorów, a główną osobą która ich pozyskuje jest Pan Wójt. Będzie
to duża, masowa impreza i mamy już wszystko dograne: pozwolenia, ochronę i miejscowych
strażaków, którzy aktywnie włączają się do pomocy. Cała impreza odbędzie się na forcie II
w Piątnicy. Będzie też telewizja i być może TVN. Poinformowała iż zorganizowane zostanie także
wiele atrakcji dla dzieci.
Pan Wójt poinformował, że występować będą lokalne zespoły muzyczne.
Następnie poinformował, że chciałby znać zdanie Państwa Radnych na temat rozbudowy GOK, gdyż
jest po kolejnych rozmowach z Funduszem Ochrony Środowiska i dofinansowania do budowy mamy
zagwarantowane 1 mln zł, a kosztorys wynosi on 8,5 mln zł.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że wszystkie poprawki, które naniósł do tego projektu NFOŚ,
to wydatki zaplanowane na remont budynku części strażackiej, które są niekwalifikowane. Przedtem
była nam obiecana dotacja w kwocie 3 mln zł, a teraz tylko 1 mln zł.
Pani Sekretarz Gminy przedstawiła Komisją relację z objazdu świetlic i remiz strażackich w gminie
Piątnica.
Pan Wójt poruszył problem przeznaczania środków finansowych przez sołectwa na zadania
realizowane w ramach funduszu sołeckiego i apelował o dobre wydawanie tych środków finansowych
na rzeczy potrzebne np. na budowę dróg, a nie np. budowę kolejnych boisk i ich ogradzanie,
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na których nic się nie dzieje i są pozarastane trawą, czy montowanie kolejnych urządzeń
rekreacyjnych.
Pani Skarbnik Gminy
poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w zaleceniach
pokontrolnych zaleciła, że gmina nie może przyjmować do budżetu gminy zadań w ramach funduszu
sołeckiego, w przypadku zaniżonego kosztu danego zadania. Takie zadanie powinno być odrzucane
w momencie złożenia wniosku. Koszt realizacji zadania wynosi 100 tys. zł, a we wniosku napisane jest
iż wynosi np. 20 tys. zł. Stwierdziła, że we wrześniu odbędą się zebrania sołeckie odnośnie
przeznaczenia funduszu sołeckiego i zwróciła się z apelem do radnych, aby szacować realnie koszty
zadania, bo do budżetu gminy nie możemy przyjmować zaniżonych kosztów planowanych do
realizacji zadań. Zadanie można dzielić na etapy i może być wykonane np. w przeciągu trzech lat.
Po dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne
zaopiniowanie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy. Po głosowaniu
przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 4. Głosy „za” - 4 radnych: Chaberek Karolina, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk
Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”- brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 6.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2019 roku,
informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 oraz informacji
o przebiegu wykonywania planów finansowych instytucji kultury.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że szczegółowo opisała wykonanie budżetu Gminy za I półrocze
i prosiła o zadawanie ewentualnych pytań w tej kwestii.
Po rozpatrzeniu powyższych informacji Komisja przygotowała opinię na sesję Rady Gminy do
informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątnica za pierwsze półrocze 2019 roku, informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 oraz informacji o przebiegu
wykonywania planów finansowych instytucji kultury. Pan Przewodniczący Komisji poddał pod
głosowanie imienne wniosek o przyjęcie powyższej opinii. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki
głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych:
Chaberek Karolina, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i
„wstrzymujące się”- brak
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię (opinia w załączeniu do oryginału protokołu).
Ad. 7.
Pan Przewodniczący Komisji Budżetu przedstawił projekty protokołu kontroli Komisji Budżetu i
Spraw Społecznych przeprowadzonej:
- w dniach 21 maja i 14 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Piątnica na temat funkcjonowania
budynków komunalnych w gminie Piątnica za 2018 rok i za I kwartał 2019 roku- Protokół Nr 2/2019;
- w dniu 1 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Piątnica na temat sprawowanej opieki przez gminę Piątnica
nad zabytkami na terenie Gminy Piątnica za 2018 rok i za I półrocze 2019 r. - Protokół Nr 3/2019.
Radni nie wnieśli uwag do protokołów.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o przyjęcie protokołu Nr
2/2019 i Nr 3/2019 kontroli. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba
radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych: Chaberek Karolina, Pokropowicz
Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”- brak
Komisja jednogłośnie przyjęła protokoły.
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Ad. 8.
W punkcie wolne wnioski Pan Przewodniczący Komisji przedstawił Komisji apel Rady Miasta
Brańsk z dnia 24 czerwca 2019 r. (apel w załączeniu do oryginału protokołu).
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za udział
i zamknął posiedzenie.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Bożena Duda

Piotr Zduńczyk
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