Protokół Nr 9/2019
posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 22 października 2019 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53.
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - Pan Jan Kopczewski. W posiedzeniu
uczestniczyło 4 radnych na ogólną liczbę 5.
Czas trwania posiedzenia 915 - 1054.
O terminie posiedzenia członkowie Komisji zostali powiadomieni pisemnie i otrzymali dokumenty
stanowiące przedmiot posiedzenia pocztą elektroniczną.
Informację o terminie, miejscu i porządku posiedzenia podano do wiadomości publicznej poprzez
wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica oraz BIP Urzędu Gminy
Piątnica.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
1. Kopczewski Jan
Przewodniczący Komisji
2. Konopko Marek
Członek Komisji
3. Mroczkowski Sławomir
Członek Komisji
4. Śmiarowski Karol
Członek Komisji
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
1. Dąbrowski Adam Robert
Członek Komisji
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Weber Krzysztof
2. Wierzbowski Artur
3. Sobczyńska-Wanke Barbara
4. Chilińska Katarzyna
5. Duda Bożena

Przewodniczący Rady Gminy Piątnica
Wójt Gminy Piątnica
Sekretarz Gminy Piątnica
Skarbnik Gminy Piątnica
Inspektor do obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy
Piątnica

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
Ad. 1.
Posiedzenie
zgromadzonych.

Komisji

otworzył

i

prowadził

Przewodniczący

Komisji,

który

powitał

Ad. 2.
Pan Przewodniczący Komisji wniósł o uwzględnienie w porządku dziennym posiedzenia przedłożonego
przez Wójta Gminy Piątnica projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
w punkcie 4 jako podpunkt 5.
Następnie Pan Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia o treści:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu Nr 8/2019 posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:
1/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
2/ zmian w budżecie gminy;
3/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031;
4/ zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica;
5/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
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5. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy projektu apelu o podjęcie interwencji przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Analiz i Strategii Rozwoju w Warszawie w sprawie
utrzymania płatności dla obszarów ONW w obrębie gminy Piątnica w powiecie łomżyńskim
w województwie podlaskim.
6. Gospodarka mieszkaniowa na terenie gminy i stan wykorzystania obiektów komunalnych
(wszystkie obiekty).
7. Informacja o środkach budżetowych pozyskanych w 2019 r. na realizację zadań gminy.
8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Wójta Gminy Piątnica w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działki 138 o powierzchni 0,37 ha,
położonej w obrębie Kalinowo i stanowiącej własność Gminy Piątnica.
9. Wolne wnioski.
Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
Dalej Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia
porządku dziennego posiedzenia. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania
imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4.Głosy „za” - 4 radnych: Kopczewski
Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące
się” - brak.
Radni przyjęli jednogłośnie porządek dzienny posiedzenia.
Ad.3.
Radni nie wnieśli uwag do projektu protokołu Nr 8/2019 posiedzenia Komisji.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia protokołu
Nr 8/2019 posiedzenia Komisji. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania. Liczba
radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych: Kopczewski Jan, Konopko
Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Radni jednogłośnie przyjęli protokół Nr 8/2019 posiedzenia Komisji.
Ad. 4. 1/
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w załączeniu
do oryginału protokołu.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że program złotówka za złotówkę w transporcie zbiorowym został
ogłoszony przez rząd. Pan Starosta Łomżyński zwrócił się do gminy z wnioskiem o dofinansowanie
kursu autobusu raz w tygodniu przez m. Poniat w kierunku m. Jedwabne. Wyrażona została na to zgoda,
a jest to program pilotażowy, obowiązujący do końca bieżącego roku. Po stronie gminy Piątnica byłby
to wydatek w kwocie 1 039 zł.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że wszelkie udogodnienia dla mieszkańców są godne pochwały
i poparcia. Następnie oznajmił, że do m. Olszyny zajeżdżają dwa kursy autobusu i linia ta działa.
Stwierdził następnie, że gmina Piątnica do tych kursów chyba nie udziela dofinansowania. Zapytał, czy
PKS już korzysta z dotacji rządowych, w ramach dostępu do komunikacji dla miejscowości, które są jej
pozbawione.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że uruchomienie linii do m. Olszyny w ogóle nie wiąże się
z programem rządowym.
Pan Przewodniczący Rady zapytał, ile kursów autobusu będzie odbywało się do m. Poniat?
Pan Zastępca Wójta poinformował, że jeden kurs w tygodniu tj. w środy (do m. Jedwabne przez Poniat
i z powrotem).
Pan Przewodniczący Rady poinformował, że Pan Wójt winien zainteresować się także innymi
wnioskami w tej kwestii, które zostały złożone i nie było żadnej odpowiedzi.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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Po rozpatrzeniu projektu uchwały Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne
wniosek sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały. Po głosowaniu
przestawił zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za”
- 4 radnych: Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy
„przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku z tym, że Pan Przewodniczący Rady
zamierza wcześniej opuścić posiedzenie komisji przystępuje do realizacji punktu 5 porządku
posiedzenia.
Ad. 5.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt apelu przedkłada w związku z tym iż jest
delegatem do Łomżyńskiej Izby Rolniczej i na posiedzeniach wypłynęła informacja i sugestia, aby
w imieniu rolników
skierować apel do Ministerstwa Rolnictwa w związku z obniżeniem
dofinansowania ONW na rok bieżący i następny rok. Płatność ta będzie zlikwidowana w roku 2021.
Warunki gospodarowania na naszym terenie są dość trudne, a tereny pagórkowate. Większość rolników
nie godzi się na takie działania i dlatego też należałoby wystąpić z apelem do Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Departament Analiz i Strategii Rozwoju w Warszawie w sprawie utrzymania płatności
dla obszarów ONW w obrębie gminy Piątnica w powiecie łomżyńskim w województwie podlaskim.
Zwrócił się z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie projektu apelu na sesję Rady Gminy.
Projekt apelu w załączeniu do oryginału protokołu.
Obecni na posiedzeniu Radni kolejno stwierdzili, że popierają projekt apelu.
Następnie Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie
pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu apelu. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki
głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4.Głosy „za” - 4 radnych:
Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw”
i „wstrzymujące się” - brak.
Radni jednogłośnie zaopiniowali pozytywnie pod obrady sesji projekt apelu.
Ad. 4. 2/
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w załączeniu do oryginału protokołu.
Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Skarbnik Gminy , która przedstawiając projekt uchwały
stwierdziła, że zostały zabrane środki finansowe z inwestycji drogowych zaplanowanych w budżecie
gminy na przebudowę dróg: Nowe Jeziorko i Stary Cydzyn, ponieważ środki finansowe trzeba
przekazać na oświatę. Inwestycje drogowe zostały przeniesione do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
O środki finansowe na oświatę wystąpiła Dyrektor Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy,
ponieważ VII klasy funkcjonują już w szkołach podstawowych na terenie gminy, a ponadto nauczyciele
otrzymali podwyżki i wzrosły koszty wynagrodzeń. Otrzymana przez gminę subwencja oświatowa na
ten cel jest niewystarczająca. Ogółem wydatki budżetowe, w tym na oświatę rosną w galopującym
tempie, a dochody gminy są stałe.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że należy coś zrobić z siecią szkół, ale nie ma żadnej mowy
o likwidacji szkół.
Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, że gmina na oświatę nie może zaciągać kredytu, a będziemy musieli
wejść w program restrukturyzacji. Wiadomo, że w najbliższym czasie będą kolejne podwyżki dla
nauczycieli, a ponadto poszło w górę najniższe wynagrodzenie od stycznia 2020 r.
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Pan Radny Sławomir Mroczkowski powiedział, że w tej kwestii należy podjąć jakieś działania, bo tak
dłużej nie może być.
Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że są to sprawy bardzo trudne, trzeba rozmawiać
ze społeczeństwem na ten temat w terenie.
Na posiedzenie Komisji przybył Pan Wójt Gminy.
Natomiast posiedzenie opuścił Pan Przewodniczący Rady.
Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, że łagodząc skutki należy zastanowić się nad podniesieniem
wysokości podatków. Podatki i subwencje są na poziomie roku 2019. Należy mieć na uwadze także
fakt, że od stycznia wzrośnie najniższe wynagrodzenie, a także planowane podwyżki dla sołtysów
i radnych oraz planowane inwestycje i galopujące wydatki na oświatę. Zapytała, jak te braki
uzupełnimy?
Pan Wójt poinformował, że budżet na oświatę w tym roku już jest olbrzymi, a na następny rok będzie
wyższy o 2 mln zł, w związku z tym iż w terenie do szkół wchodzą VIII klasy.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet oświaty na 2020 rok został zaplanowany na kwotę
22 mln zł i według złożonego zapotrzebowania został obcięty o 3 mln zł i nie wiem, czy znowu nie
będzie takiej sytuacji, że pod koniec następnego roku staniemy przed dylematem, że nam znowu
zabraknie 1-2 mln zł w oświacie i będziemy musieli szukać tych środków finansowych. Jeżeli
zrealizujemy wszystkie zaplanowane inwestycje, to gdzieś musimy szukać środków finansowych
na oświatę.
Pan Wójt stwierdził, że nie chce zamknąć żadnej szkoły, a tylko przeprowadzić reorganizację. Musimy
w tej sprawie rozmawiać z mieszkańcami i rodzicami, ale bez wsparcia radnych tego nie zrobi, pomimo
posiadanego doświadczenia oświatowego. Może takie działania uzasadnić ekonomicznie i społecznie,
bo szukamy pieniędzy. Reorganizacja może tylko pomóc dzieciom i na pewno nie zaszkodzi.
Pan Przewodniczący Komisji powiedział, że na pewno trzeba rozmawiać ze społeczeństwem, pogodzić
aspekt społeczny i aspekt zaoszczędzenia środków finansowych.
Pan Wójt poinformował, że oświatowe przepisy prawne pozwalają na dwa wyjścia tj. pozostawienie
oddziałów przedszkolnych i kl. I-III w macierzystych szkołach i ja bym ku temu dążył, albo
pozostawienie oddziałów przedszkolnych i kl. I-IV, co jest bez sensu ponieważ do klas IV musimy
znowu wprowadzić przedmiotowców, a są to koszty.
Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, że myślimy o takiej reorganizacji w trzech szkołach, co według
dokonanych obliczeń dałoby oszczędności rzędu 2,5 - 3 mln zł.
Pan Zastępca Wójta stwierdził, że już obecnie część rodziców nie posyła dzieci do macierzystych szkół.
Pan Przewodniczący Komisji
powiedział, że zawsze tak było, ponieważ część ludzi było
niezadowolonych, a część skonfliktowanych.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że fundusz sołecki na 2020 r. wynosi 775 tys. zł i co roku
wzrasta, a dofinansowanie od wojewody maleje i w roku 2019 otrzymaliśmy tylko 140 tys. zł. Wobec
tego resztę środków finansowych musimy zabezpieczyć z dochodów własnych. Polska zachodnia
wycofała się z funduszy sołeckich. Jeżeli robimy zadania w gminie, to zróbmy ich 10, a nie 200 i często
są to zadania niezasadne.
Pan Wójt zwrócił się z prośbą do Państwa Radnych o przeanalizowanie i przemyślenie tych spraw i aby
starali się pomóc i podpowiedzieć optymalne rozwiązania. My szukamy tych rozwiązań i na pewno
będą oszczędności na innych rzeczach, ale to starczy tylko na chwilę.
Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że jego pomysł jest taki, że klasy VII - VIII przenosimy
do Piątnicy oczywiście za zgodą rodziców. Pan Wójt w przeprowadzonej rozmowie mówił,
że najwięcej kosztów generują kl. VII-VIII, gdyż klas tych nie można łączyć. Nie róbmy rewolucji.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że taka reorganizacja była możliwa wcześniej w okresie
przejściowym i takie rozwiązanie funkcjonowało w naszej gminie. Obecnie organ nadzoru nie pozwoli
nam na takie rozwiązania.
Pan Przewodniczący Komisji powiedział, że to jest temat, którego Komisja dzisiaj nie rozwiąże.
Komisja zgodnie z porządkiem posiedzenia winna realizować porządek posiezenia.
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Po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pan Przewodniczący Komisji
poddał pod głosowanie imienne wniosek sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji
projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki
głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych: Kopczewski
Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące
się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 4. 3 /
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20192031 w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Skarbnik Gminy przedstawiając projekt uchwały odczytała objaśnienia do projektu uchwały.
Na przebudowę drogi w Nowym Jeziorku zostaną zabezpieczone środki finansowe w kwocie 2 737 tys.
zł według sporządzonej umowy, w tym dofinansowanie wyniesie 1 608 tys. zł oraz na przebudowę
ulicy Ogrodowej i Wesołej 1 260 tys. zł, w tym dofinansowanie 729 tys. zł. Jeżeli chodzi o drogę
w Cydzynie to czekamy na decyzję Wojewody. Poinformowała, że przebudowa drogi w Cydzynie
zostanie ujęta do Wieloletniej Prognozy Finansowej w przyszłym roku.
Pan Wójt stwierdził, że są duże szanse na otrzymanie dofinansowania na przebudowę drogi
w Cydzynie, która jest na liście rezerwowej. Ponadto poinformował, że projekty sporządzone
na przebudowę dróg w poprzedniej kadencji są brane pod uwagę w bieżącej działalności gminy, trzeba
je tylko zaktualizować i dostosować do obecnych warunków. Stwierdził, że miał inne plany co do
rozbudowy budynku gminy, ale rosnące wydatki na oświatę blokują te pomysły.
Pan Przewodniczący Komisji powiedział, że oświata zawsze generowała duże koszty.
Pan Zastępca Wójta z kolei stwierdził, że w tej kwestii zmieniają się okoliczności w postaci nakazów
ustawowych.
Pan Wójt stwierdził, że każdy samorząd na przestrzeni lat zawsze dokładał do oświaty, ale jest kwestia
ile dokładamy środków finansowych? Bardzo się cieszę, bo w małych szkołach jest fajna atmosfera
i dajemy środki finansowe na wszystko. Pomimo tego, że dzieci mają opinię, to nie każdy samorząd
daje środki finansowe na zajęcia rewalidacyjne, a w gminie Piątnica przeznaczamy na dodatkowe
zajęcia środki finansowe. Jestem przekonany, że bardzo duża grupa rodziców będzie na tyle świadoma
iż będzie posyłać dzieci do szkoły w Piątnicy.
Po dyskusji i rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2019-2031 Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek sprawie
pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały. Po głosowaniu przestawił zbiorcze
wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych:
Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw”
i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 4. 4/
Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Piątnica w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Zastępca Wójta prezentując projekt uchwały poinformował, że w Studium , które obecnie
obowiązuje nie były ujęte działki jako złoża kopalniane i wykazane zostały obecnie w projekcie
uchwały. Projekt uchwały został sporządzony na wniosek właściciela złóż.
Po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego gminy Piątnica Pan Przewodniczący Komisji
poddał pod
głosowanie imienne wniosek sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały.
Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
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- 4. Głosy „za” - 4 radnych: Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski
Karol. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 6.
Informacja na temat: gospodarka mieszkaniowa na terenie gminy i stan wykorzystania obiektów
komunalnych (wszystkie obiekty) w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że w zasobach gminy są wszystkie mieszkania komunalne i nie ma
mieszkań socjalnych. Stwierdził, że wewnątrz budynku komunalnego w Piątnicy Poduchownej, przy
ul. Stawiskowska 12 został przeprowadzony remont i pozostała do wykonania elewacja budynku.
Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że docierają do niego głosy niezadowolenia od społeczeństwa,
że lokatorzy budynków komunalnych są zbyt roszczeniowi. Zapytał, kiedy ostatnio była ustalana
wysokość czynszu za mieszkania komunalne, co podnosi społeczeństwo?
Pan Wójt poinformował, że bardzo dawno temu.
Pan Przewodniczący Komisji przypomniał iż z informacji przedłożonych Razie wynikało, że nie
wszyscy lokatorzy budynków komunalnych płacili czynsz, a dotyczyło to też m. Olszyny i w momencie
gdy został radnym zostało to uporządkowane i obecnie czynsz jest naliczany. Mieszkańcy pytają, ile się
płaci za mieszkanie 60 m?
Pan Wójt poinformował, że jest to kwota ok. 80 zł.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że wysokość czynszu jest zróżnicowana, a lokatorzy byłego domu
nauczyciela w Piątnicy Poduchownej nie płacą naprawdę małych czynszów.
Pan Wójt obecnej na posiedzeniu p. Sekretarz Gminy polecił zanotowanie i przygotowanie na
najbliższą sesję informacje o wysokości czynszów w budynkach komunalnych.
Po rozpatrzeniu informacji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek
sprawie przyjęcia informacji na temat: gospodarka mieszkaniowa na terenie gminy i stan wykorzystania
obiektów komunalnych do akceptującej wiadomości. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki
głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych:
Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw”
i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja informację przyjęła do akceptującej wiadomości.
Ad. 7.
Informacja o środkach budżetowych pozyskanych w 2019 r. na realizację zdań gminy w załączeniu
do oryginału protokołu.
Po przeanalizowaniu informacji przez Komisję Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie
imienne wniosek sprawie przyjęcia informacji o środkach budżetowych pozyskanych w 2019 r.
na realizację zdań gminy do akceptującej wiadomości. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki
głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych:
Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir, Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw”
i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja informację przyjęła do akceptującej wiadomości.
Ad. 8.
Komisja przystąpiła do rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Wójta Gminy Piątnica w sprawie
przeznaczenia do
sprzedaży
w drodze
ustnego przetargu nieograniczonego działki
138 o powierzchni 0,37 ha,
położonej w obrębie Kalinowo i stanowiącej własność Gminy Piątnica
(wniosek w załączeniu do oryginału protokołu).
W dyskusji nad wnioskiem głos zabrali:
Pan Zastępca Wójta poinformował, że sołectwo Klinowo wyraziło zgodę na sprzedaż przedmiotowej
działki.
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Pan Wójt oznajmiał, że do tej pory działka ta była użytkowana jako nielegalne wysypisko śmieci.
Pan Przewodniczący Komisji zapytał, czy opinia mieszkańców Kalinowa została złożona na piśmie?
Pan Zastępca Wójta poinformował iż jest to pozytywna pisemna opinia Rady Sołeckiej sołectwa
Kalinowo i udostępnił Komisji przedmiotowy dokument do wglądu Komisji.
Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek
o pozytywne zaopiniowanie Wniosku Wójta Gminy Piątnica w sprawie przeznaczenia do sprzedaży
w drodze ustnego przetargu nieograniczonego działki 138 o powierzchni 0,37 ha, położonej w obrębie
Kalinowo i stanowiącej własność Gminy Piątnica.
Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział
w głosowaniu - 4. Głosy „za” - 4 radnych: Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski Sławomir,
Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw” - 0. Głosy „wstrzymujące się” - 0.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała powyższy wniosek.
Ad.9.
W punkcie wolne wnioski głos zabrali:
Pan Zastępca Wójta poinformował, że niedługo gmina Piątnica ogłosi przetarg na gospodarowanie
odpadami komunalnymi w gminie Piątnica. Poinformował, że także rozmawiali wspólnie z Panem
Wójtem i Panem Wiceprezydentem Łomży – P. Garlickim na temat scedowania na m. Łomża
zorganizowania PSZOK-u i oczywiście w tej sprawie będzie zawarte porozumienie uchwałami obydwu
rad gmin.
Zaznaczył, że koszty gospodarowania odpadami komunalnymi rozkładają się
na mieszkańców, a gmina nie może zarabiać na śmieciach ani też dofinansowywać realizacji zadania.
Jaka będzie cena śmieci obecnie jeszcze nie wiemy.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Bożena Duda

Jan Kopczewski
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