Protokół Nr 4/2019
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 20 sierpnia 2019 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53.
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji - pani Agnieszka Alicja Komorowska, która
stwierdziła prawomocność posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych na ogólną liczbę 5.
Czas trwania posiedzenia 1015 – 1240.
O terminie posiedzenia członkowie Komisji zostali powiadomieni pisemnie i otrzymali dokumenty
stanowiące przedmiot posiedzenia.
Informację o terminie, miejscu i porządku posiedzenia podano do wiadomości publicznej poprzez
wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica oraz w BIP Urzędu Gminy
Piątnica.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
1. Komorowska Agnieszka Alicja
Przewodnicząca Komisji
2. Dymek Andrzej
Członek Komisji
3. Domitrz Urszula
Członek Komisji
4. Sobuta Marcin
Członek Komisji
5. Świderski Andrzej
Członek Komisji
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Wierzbowski Artur
2. Chilińska Katarzyna
3. Filipkowska Agnieszka
4. Duda Bożena

Wójt 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 otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która powitała
zgromadzonych.
Ad. 2.
Pani Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do punkt 4 wnosi o uwzględnienie w porządku
posiedzenia podpunktu 8 - zmian w budżecie Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
Wobec powyższego Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek
o uwzględnienie w porządku posiedzenia w pkt 4 podpunktu 8 – zmian w budżecie Gminy.
Po głosowaniu przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział
w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Dymek
Andrzej, Sobuta Marcin, Świderski Andrzej. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.
Następnie przedstawiła porządek dzienny posiedzenia treści:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu Nr 3/2019 posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:
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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.
5. 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.
6. Wolne wnioski.
Ad. 3.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr 3/2019 posiedzenia Komisji.
Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia
protokołu Nr 3/2019. Następnie przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych
biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz
Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta Marcin, Świderski Andrzej. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”brak.
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół.
Ad.4.1/
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 zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi, zasięga opinii o kandydatach na ławników od Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji.
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Następnie Pani Przewodnicząca Komisji poddała 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 przestawiła zbiorcze
wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5
radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta Marcin, Świderski
Andrzej. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”- brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad.4.2/
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. Jest to projekt uchwały porządkujący istniejący stan prawny.
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Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne zaopiniowanie
pod obrady sesji projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.
Po głosowaniu przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział
w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Dymek
Andrzej, Sobuta Marcin, Świderski Andrzej. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”- brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad.4.3/
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.
Fundusz wystąpił do gminy z pismem o wystąpienie gminy z funduszu, ponieważ chce go przejąć
Marszałek Województwa Podlaskiego. Gmina w Funduszu Poręczeń Kredytowy posiada udziały
w kwocie ok. 13 500 zł, które po wystąpieniu zostaną gminie zwrócone.
Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Skarbnik Gminy.
Pani Skarbnik Gminy poinformował, że gmina Piątnica posiadała udziały w Funduszu, ale nie ponosiła
żadnych dodatkowych opłat. W związku z tym, że Fundusz Poręczeń Kredytowych jest w trudnej
sytuacji finansowej , to jest propozycja aby udziały przejął Urząd Marszałkowski i udziały w kwocie
13.500 zł zostaną gminie zwrócone. Inne gminy należący do Funduszu podjęły już uchwałę
o wystąpieniu.
Radni, po rozpatrzeniu nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca Komisji poddała 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 przestawiła
zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za”
- 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta Marcin,
Świderski Andrzej. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”- brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad.4.4/
Projekt uchwały w sprawie przekazania zarządzania publiczną drogą gminną w załączeniu
do oryginału protokołu.
Pan Wójt przedstawiając projekt uchwały poinformował, że drogą to mieszkańcy dojeżdżają
do kościoła w Dobrzyjałowie. Pani 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:
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Pani Radna Urszula Domitrz zapytała, czy dofinansowanie gminy Piątnica w wysokości 15% dotyczy
całej drogi?
Pan Wójt poinformował, że gmina Piątnica dofinansuje tylko odcinek drogi położony na terenie gminy
Piątnica, Aby procedura doszła do skutku, gmina Piątnica musi przekazać w zarząd na okres 5 lat
przedmiotowy odcinek drogi gminie Stawiski, która będzie ponosiła koszty związane z utrzymaniem
odcinka drogi przekazanego w zarząd np. odśnieżanie w okresie zimowym.
Pani Radna Urszula Domitrz stwierdziła, że uważa iż w gminie są ważniejsze drogi, które wymagają
remontu.
Pan Wójt poinformował, że jeżeli realizacja tego zadania będzie gminę kosztowała 500 – 600 tys. zł to
należy przystąpić do realizacji zadania.
Pani Radna Urszula Domitrz zapytała, czy przekazanie drogi w zarząd wiąże się z koniecznością
realizacji tego zadania inwestycyjnego?
Pan Wójt stwierdził, że jest to tylko decyzja o wzięciu tej drogi w zarząd przez gminę Stawiski.
Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej
w Urzędzie Gminy.
Pani Przewodnicząca Komisji zapytała, czy podjęcie uchwały o przekazaniu drogi w zarząd jest
równoznaczne z partycypacją w kosztach realizacji tego zadania przez gminę Piątnica?
Pani Naczelnik GPiT poinformowała, ze w tej chwili rozpatrywany jest projekt uchwały w sprawie
przekazania zarządzania publiczną drogą gminną dla gminy Stawiski, aby gmina ta mogła ubiegać się
o dofinansowanie na realizację przebudowy tej drogi. Natomiast dalsze decyzję będą należały do Rady.
Po dyskusji Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne
zaopiniowanie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie przekazania zarządzania publiczną drogą
gminną. Po głosowaniu przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących
udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 3 radnych: Dymek Andrzej, Sobuta Marcin, Świderski
Andrzej. Głosy „przeciw” – 1 radna: Domitrz Urszula. i „wstrzymujące się”- 1 radna: Komorowska
Agnieszka Alicja.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad.4.5/
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 3 648 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. Cały projekt obejmował kwotę 5 mln zł. W związku z tym,
że powiat nie otrzymałby dofinansowania na tak dużą inwestycję to realizacja zadania została
podzielona na dwa etapy i dlatego przebudowa drogi od mostku do m. Pieńki Borowe to II etap
i wniosek w sprawie dofinansowania realizacji tego zadania będzie składany przez powiat do innego
funduszu.
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W dyskusji głos zabrali:
Pani Dyrektor Centrum Usług Samorządowych stwierdziła, że droga przez m. Pieńki Borowe jest
najgorszym odcinkiem drogi, którym kursuje gimbus szkolny i dowozi dość dużą grupę dzieci z tej
miejscowości do szkół w gminie Piątnica.
Pani Radna Urszula Domitrz stwierdziła, że wobec tego kolejne środki finansowe z budżetu gminy
pójdą do powiatu.
Pan Wójt udzielił odpowiedzi twierdzącej i powiedział, że dofinansowanie gminy Piątnica będzie
wynosić 50%. Następnie stwierdził, że w sprawie tak wysokiego dofinansowania wystąpił z pismem do
powiatu, ale spotkało się to z mocną dezaprobatą władz powiatowych i stwierdzeniem, że gmina
Piątnica nie chce współpracować z powiatem. Powiat pozyska dofinansowanie w wysokości 70%,
a pozostałe koszty inwestycji będą pokryte w równych częściach przez powiat, czyli będzie to po 15%.
Decyzja należy do Państwa Radnych, ale ja uważam że temat dróg to sprawa priorytetowa.
Pani Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że podnoszona była kwestia przebojowy drogi powiatowej
w kierunku Czarnocina do m. Chludnie, bo niedługo na drodze tej nie będzie asfaltu, to powiat
tłumaczy, że będzie tam budowana Via-Baltica i nie chce słuchać o jej remoncie.
Pan Wójt stwierdził, że zna ten problem, ale taka sama sytuacja jest z drogą na odcinku DrozdowoKrzewo.
Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, że gmina na raz nie da rady przebudować wszystkich dróg.
Pan Radny Andrzej Dymek stwierdził, że argumentem przemawiającym za remontem drogi do m.
Pieńki Borowe jest fakt, że dzieci z tej miejscowości uczęszczają do szkół w gminie Piątnicą i musimy
je dowieźć gimbusem.
Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, że gmina na te dzieci otrzymuje subwencję oświatową.
Pan Radny Marcin Sobuta stwierdził, to co my mamy nie dofinansowywać i nie remontować dróg?
Pan Wójt odczytał pismo, które skierował do Powiatu w sprawie dofinansowania przez gminę Piątnica
przebudowy odcinków tych dróg.
Pani Naczelnik GPiT poinformowała, że wartość zadania wynosi 4 022 tys. zł, w tym otrzymana
dotacja przez powiat to 1,8 mln zł, czyli kwota dofinansowania przypadająca gminie Piątnica wynosi
ok. 1,2 mln zł.
Pani Radna Urszula Domitrz zapytała, czy kwota ta dotyczy dwóch porozumień w prawie przebudowy
drogi w Dobrzyjałowie i do m. Pieński Borowe.
Pan Wójt udzielił odpowiedzi twierdzącej.
Po rozpatrzeniu, radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne zaopiniowanie
pod obrady sesji projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Łomżyńskiemu. Po głosowaniu przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba
radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja,
Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta Marcin, Świderski Andrzej. Głosy „przeciw”
i „wstrzymujące się”- brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad.4.6/
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.
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Pani Dyrektor Centrum Usług Samorządowych poinformowała, że projekt uchwały wprowadza dwie
zmiany. Jedna z nich jest zmianą porządkującą w związku z nadaniem imienia Szkole Podstawowej
w Olszynach, która nazywa się Szkoła Podstawowa im. Zesłańców Sybiru w Olszynach. Druga zmiana
dotyczy zwiększenia zakresu zadań, które będzie realizowane przez CUS od września. Pan Wójt
wyszedł inicjatywą, aby dowożenie posiłków do szkół było zadaniem CUS, gdyż do tej pory dowoził
je pracownik Urzędu Gminy. Także zmiana spowoduje to, że pracownikowi, który będzie wykonywał
to zadanie zostanie zwiększone wynagrodzenie.
Pan Wójt poinformował, że chodzi o to iż Urząd Gminy posiada tylko dwóch pracowników
gospodarczych, a zakres realizowanych zadań porządkowych na terenie gminy jest bardzo duży,
a w okresie wakacyjnym jeden z pracowników jest w ogóle oderwany, ponieważ obsługuje prom
w Rakowie-Boginiach, a drugi w trakcie roku jest obciążony dowozami. Nie wiem czy nie zatrudnimy
jeszcze
dodatkowych osób. Ponadto poinformował, że wystosował pisma do Zarządu Dróg
Powiatowych w Łomży i Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku, aby w trybie
pilnym podjęli działania porządkujące na drogach położonych w gminie Piątnica, które są ich
własnością.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem uchwały.
Pani Przewodnicząca Komisji poddała 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
przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5. Głosy „za” - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta
Marcin, Świderski Andrzej. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”- brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad.4.7/
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
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 szkół 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. Po rozpatrzeniu projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne zaopiniowanie
pod obrady sesji projektu sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy
Piątnica. Po głosowaniu przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących
udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula,
Dymek Andrzej, Sobuta Marcin, Świderski Andrzej. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”- brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
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Ad.4.8/
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 Wójt poinformował, że w dniu 7 września br. w gminie Piątnica odbędzie się impreza masowa
Festiwal Smaków Regionalnych – Smakoof na forcie II w Piątnicy z udziałem ponad tysiąca
uczestników, na której będzie propagowana zdrowa żywność i odbędzie się konkurs w trzech
kategoriach. Na organizację tej imprezy gmina pozyskała środki finansowe z Okręgowej Spółdzielni
Mleczarskiej w Piątnicy i PPS Łomża oraz od lokalnych przedsiębiorców. Najprawdopodobniej koszty
tej imprezy pokryją środki finansowe pozyskane od sponsorów. Obecnie koszty zostały skalkulowane
na 50 tys. zł. Chciałbym, aby była to impreza rokroczna. Złożył podziękowania dla jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej, które zaangażowały się w organizację tej imprezy, jak i inne działania
gminne.
Po dyskusji Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne
zaopiniowanie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy. Po głosowaniu
przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5. Głosy „za” - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta
Marcin, Świderski Andrzej. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się”- brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 5.
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 w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że szczegółowo opisała wykonanie budżetu Gminy za I półrocze
i prosiła o zadawanie ewentualnych pytań w tej kwestii. Stwierdziła, że w tej chwili nie ma jeszcze
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania i stwierdziła, że sprawozdanie to obszerny
materiał i wobec tego zwróciła się z prośbą o zadawanie ewentualnych pytań. Stwierdziła, że być może
na sesję przygotuje skrótową informację w formie slajdów. Powiedziała, że jednym z najważniejszych
elementów budżetu są inwestycje.
Pan Wójt powiedział, że będzie usatysfakcjonowany, jeżeli w pierwszym roku urzędowania udałoby się
wykonać zaplanowane zadania. Jeżeli dojdą do skutki zaplanowane inwestycje drogowe Nowe
Jeziorko, ulica Ogrodowa, Wesoła, oraz Nowy Cydzyn, który jest na liście rezerwowej, to zadania te
kosztowałyby gminę 2,5 mln zł.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, ze w sprawozdaniu umieściła liczbę dzieci w szkołach
i należałoby zwrócić uwagę ile budżet kosztuje oświata. Szkół małych mamy dużo, dzieci mało i przez
to subwencja na dzieci nie za duża.
Pan Wójt zwrócił uwagę na fakt, że ministerstwo podniosło wysokość dodatku dla nauczycieli za
wychowawstwo z kwoty 85 zł do kwoty 300 zł i ten wydatek musi ponieść samorząd bez dotacji.
Pani Dyrektor Centrum Usług Samorządowych stwierdziła, ze Pan Wójt i Rada Gminy muszą się
zmierzyć z wieloma problemami, o czym sygnalizowała wcześniej.
Pan Wójt powiedział, że sądzi iż w przeciągu najbliższych trzech lat sami rodzice dojdą do wniosku, że
nauka dzieci w klasie z większą liczbą dzieci daje dla dzieci większe korzyści. Jednak obecnie jesteśmy
na etapie niezrozumienia w tej kwestii z rodzicami. Nasze dzieci, którą pójdą do szkoły średniej z klas
łączonych będą na szarym końcu, zaznając iż oczywiście zdarzają się wyjątki iż niektóre dzieci są
bardzo zdolne. Celowym byłoby połączenie mniejszych szkół w gminie.
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Po rozpatrzenie powyższych informacji Pani Przewodnicząca Komisji poddał pod głosowanie imienne
wniosek o pozytywne zaopiniowanie pod obrady sesji informację 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.
Po głosowaniu przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział
w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Dymek
Andrzej, Sobuta Marcin. Głosy „przeciw” - brak. Głosy „wstrzymujące się” - 1 radny: Świderski
Andrzej.
Ad. 6.
W punkcie wolne wnioski głos zabrali:
Pani Przewodnicząca Komisji przedstawiła:
1/ odpowiedź SO.5543.24.2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Wójta Gminy Piątnica
na wniosek
pokontrolny Komisji Rewizyjnej (odpowiedź w teczce RG.0012.7.3.2019);
2/ apel Rady Miasta Brańsk z dnia 24 czerwca 2019 r. (apel w załączeniu do oryginału protokołu).
Pan Radny Andrzej Świderski zwrócił się do Pana Wójta aby zajął się usunięciem skutków przejścia
nawałnicy w m. Drozdowo, a mianowicie pobocza są powyrywane i w tych miejscach połamany asfalt,
oświetlenia nie ma na trzech ulicach, co zgłaszałem zaraz . Należy także sunąc wyrwane kasztany
wokół posesji Pana P. Miejscowi strażacy na bieżąco podejmowali działania w celu zminimalizowania
skutków nawałnicy.
Pan Wójt stwierdził, że podejmie niezwłocznie działania w sprawach zgłoszonych przez Pana radnego.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca Komisji podziękowała zgromadzonym za
udzieł i zamknęła posiedzenie komisji.
Protokołowała

Przewodnicząca Komisji

Bożena Duda

Agnieszka Alicja Komorowska
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