Protokół Nr 7/2020
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 17 stycznia 2020 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 3 radnych na ogólną liczbę 5.
Czas trwania posiedzenia 1210 – 1344.
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. Domitrz Urszula
Członek Komisji
3. Sobuta Marcin
Członek Komisji
Członkowie Komisji nieobecni na posiedzeniu:
1. Dymek Andrzej
Członek Komisji
2. Świderski Andrzej
Członek Komisji
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Wierzbowski Artur
2. Bieńczyk Bogdan
3. Chilińska Katarzyna
4. Filipkowska Agnieszka
5. Chrzanowski Robert
6. Duda Bożena

Wójt Gminy Piątnica
Zastępca Wójta Gminy Piątnica
Skarbnik Gminy Piątnica
Dyrektor Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
Podinspektor w Urzędzie Gminy Piątnica
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.
Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
Pani Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że porządek dzienny posiedzenia pozostaje bez zmian
i przedstawiła porządek o treści:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu Nr 6/2019 posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie na sesję projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:
1/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
2/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
3/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
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4) Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 wraz z wnioskiem Wójta Gminy Piątnica
w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031;
5) uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2020 rok wraz z wnioskiem Wójta Gminy Piątnica w
sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej - przygotowanie opinii o projekcie
uchwały;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy
Piątnica;
7) zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz utworzenia
Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i nadania statutu;
8) ustalenia 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.
9) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
5. Wolne wnioski.
Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek o przyjęcie porządku
posiedzenia. Następnie przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących
udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula,
Sobuta Marcin, Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłosie przyjęła porządek posiedzenia.
Ad. 3.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr 6/2019 posiedzenia Komisji.
Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia
protokołu Nr 6/2019. Następnie przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych
biorących udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz
Urszula, Sobuta Marcin, Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół.
Ad. 4.1 )
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej w
2020 r. Powiatowi Łomżyńskiemu na organizację przewozu autobusowego o charakterze użyteczności
publicznej na linii regularnej Piątnica Poduchowna - Jedwabne przez Kownaty.
Po rozpatrzeniu przez Komisję projektu uchwały Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod
głosowanie imienne wniosek sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały.
Po głosowaniu przestawił
zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział
w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Sobuta
Marcin, Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
Ad. 4.2)
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w załączeniu
do oryginału protokołu.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Łomżyńskiemu w 2020 roku na remont drogi powiatowej nr 1914B Górki - Dobrzyjałowo -
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Pieńki Borowe - Korytki - Kaimy, w obrębie m. Górki Sypniewo na odcinku długości około 990 m
w kwocie 38 664 zł.
Po rozpatrzeniu przez Komisję projektu uchwały Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod
głosowanie imienne wniosek sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały.
Po głosowaniu przestawił
zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział
w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Sobuta
Marcin, Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
Ad. 4.3 /
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w załączeniu
do oryginału protokołu.
Pani Przewodnicząca Komisji poinformowała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy
finansowej w 2020 r. Powiatowi Łomżyńskiemu na przebudowę i rozbudowę obiektu mostowego
w miejscowości Dobrzyjałowo wraz z przebudową i rozbudową dojazdów stanowiących drogę
powiatową nr 1914B na odcinku Dobrzyjałowo - Pieńki Borowe w kwocie 1 103 296 zł.
Pani Radna Urszula Domitrz zapytała, czy gmina w bieżącym roku będzie aplikowała o środki
finansowe z funduszu dróg dojazdowych do pól?
Pan Zastępca Wójta stwierdził, że gmina aplikuje o wszystkie możliwe do pozyskania środki finansowe
w miarę pojawiania się takich możliwości.
Po rozpatrzeniu przez Komisję projektu uchwały Pani Przewodnicząca Komisji
poddała pod
głosowanie imienne wniosek sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały.
Po głosowaniu przestawił
zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział
w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Sobuta
Marcin, Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
Ad. 4.4 /
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031, projekt uchwały
uwzględniający autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 wraz
z wnioskiem Wójta Gminy Piątnica w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020 oraz uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dn. 29.11.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątnica na lata 2020 - 2031 w załączeniu
do oryginału protokołu.
Pani Skarbnik Gminy zwróciła się do radnych z prośbą zadawanie ewentualne pytań w kwestii
przedłożonych dokumentów.
Pan Przewodniczący Rady zapytał o planowany do zaciągnięcia kredyt w 2020 r.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że na 2020 r. planowany jest do zaciągnięcia kredyt w kwocie
5 mln zł i w autopoprawce urealnione zostały wydatki na inwestycje oraz dochody z tytułu
zwiększonych podatków.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Po dyskusji Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie
pozytywnego zaopiniowała pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2031 z autopoprawką z Wójta Gminy Piątnica.
Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych:
Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Sobuta Marcin, Głosy „przeciw” i „wstrzymujące
się” - brak.
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Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2031 z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica pod obrady sesji.
Ad. 4.5/
Projekt uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Piątnica na 2020 rok, projekt uchwały
w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Piątnica na 2020 rok uwzględniający autopoprawkę do projektu
uchwały budżetowej
z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica oraz uchwała Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dn. 29.11.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii
o projekcie uchwały budżetowej Gminy Piątnica na 2019 rok oraz o możliwości sfinansowania
planowanego deficytu budżety gminy w załączeniu do oryginału protokołu.
W dyskusji głos zabrali:
Pani Radna Urszula Domitrz zapytała w następujących sprawach:
- kiedy możemy spodziewać się uregulowania odpływu wody z drogi powiatowej, aby nas nie
zatapiało. Czy panowie Wójtowie skierują wniosek w tej sprawie do powiatu, czy mam sama go
skierować?
- wykonanie żwirowania na drogach dojazdowych o budynków będących w trakcie budowy, gdyż
praktycznie nie ma tam dojazdu.
Pan Wójt wniosek w prawie uregulowania spływu wody został przekazany do realizacji jeszcze
poprzedniemu dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ale przekaże go ponownie.
Natomiast jeżeli chodzi o budowę oświetlenia w Kałęczynie, to w roku bieżącym zostanie sporządzony
projekt na jego wykonanie.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że ze względu na to iż wzrasta nam do wykonania ilość zadań
związanych z oświetleniem dróg, zwiększyliśmy środki finansowe na zadania z tego zakresu o 50 tys.
zł. Najpierw będzie realizowane zadania na które zostały sporządzone projekty w ubiegłym roku, a za
pozostałe środki finansowe będą sporządzane kolejne projekty na realizację w następnych latach.
Pani Radna Urszula Domitrz poinformowała, że w poprzedniej kadencji postał program budowy
oświetlenia na terenie gminy. Zapytała, czy on jest, czy go nie ma? Zapytała także, czy będzie
budowane oświetlenie uliczne na odcinkach dróg w m. Kownaty?
Pani Przewodnicząca Komisji powiedziała, że podobnie był program remontu dróg, ale nie był on
w ogóle zachowany.
Pan Wójt stwierdził, że o takich programach nie słyszał i nic nie wie na ten temat.
Postawiono poprosił na posiedzenie Komisji p. Roberta Chrzanowskiego – podinspektora w UG.
Na posiedzenie Komisji przybył p. Chrzanowski.
Pan Robert Chrzanowski poinformował, że do wykonania ujętych jest 10 projektów na wykonanie
oświetlenia licznego, w tym i w Kownatach z planowanym wykonaniem zadania w następnym
roku. W roku bieżącym będą realizowane zadania w zakresie oświetlenia na które zostały już
sporządzone projekty. Wykonanie tych zadań uzależnione będzie od ilości środków finansowych, które
będą w budżecie gminy na ten cel. Stwierdził, że zgłoszone wnioski w latach poprzednich na rozbudowę
oświetlenia ulicznego na terenie gminy szacuje się na kwotę ok. 10 mln zł.
Pani Radna Urszula zapytała, czy drogi będą żwirowane na podobnych zasadach, jak w roku ubiegłym.
Pani Skarbnik poinformowała, że na utrzymanie dróg w budżecie gminy na 2020 roku przeznaczona jest
kwota 1mln zł.
Pani Radna Domitrz poruszyła kwestię wyznaczenia granicy drogi za remizą w Kownatach i jej
remontu oraz remont dróg położonych w Kownatach, które wymagają nawiezienia kruszywa.
Pan Wójt poinformował, że wniosek zostanie rozpatrzony po dokonaniu lustracji dróg na miejscu.
Pan Radny Marcin Sobuta poruszył kwestię budowy oświetlenia przystanku w Dobrzyjałowie na ulicy
Górkowskiej, co podnoszą rodzice dzieci oczekujących na przystanku na przyjazd autobusu.
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Pan Chrzanowski stwierdził, że koszt realizacji tego zadania wyniósłby 3-5 tys. zł i należałoby w tej
kwestii poczynić uzgodnienia z Rejonem Energetycznym.
Pani Radna Urszula Domitrz ponownie poruszyła kwestię uregulowania odpływu wody z drogi
powiatowej w Kownatach.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że w najbliższy poniedziałek spotka się z Dyrektorem Zarządu Dróg
Powiatowych w Łomży i postara się, aby wspólnie udali się na przedmiotową drogę w celu dokonania
jej lustracji i rozwiązania tego problemu.
Pan Wójt stwierdził, że jeżeli w budżecie gminy pojawią się dodatkowe środki finansowe lub powstaną
oszczędności, po przeprowadzonych przetargach zaplanowanych inwestycji, to postara się wykonać
zadania zgłaszane przez radnych.
Pani Radna Domitrz zapytała, czy po uzyskaniu oszczędności można będzie wprowadzić do realizacji
nowe zadania inwestycyjne?
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że jak wszyscy wiemy w projekcie budżetu został zaplanowany
kredyt w kwocie 5 mln zł. Jeżeli będą oszczędności to można będzie zmniejszyć kredyt, albo zostajemy
przy tym kredycie i wprowadzamy nowe zadania. Następnie poinformowała, że wiadomo już iż te
oszczędności będą, bo większość tych inwestycji jest już po przetargach, a i projekt budżetu został
urealniony.
Pani Przewodnicząca Komisji wnioskowała w sprawie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia
ulicznego w Drożęcinie, tam gdzie powstały nowe budynki mieszkalne.
Pan Zastępca Wójta stwierdził, że nie będzie tworzona kolejna dokumentacja i stawiana na półkach.
Pani Radna Urszula Domitrz zapytała o ile procent planowane są podwyżki wynagrodzenia w Urzędzie
Gminy w nowym budżecie gminy?
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że jest ogłoszony konkurs na zatrudnienie dwóch nowych osób.
Ponadto w budżecie gminy zaplanowane są środki finansowe na odprawy emerytalne i nagrody
jubileuszowe. Odprawa emerytalne to 6 miesięczne wynagrodzenie. Jest zaplanowanych pięć odpraw
emerytalnych i dwie nagrody jubileuszowe. Na dzień dzisiejszy nie mówimy o żadnym wzroście
wynagrodzeń. Stwierdziła, aby były efekty pracy pracowników muszą być nakłady finansowe.
Po skończonej dyskusji Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod imienne głosowanie pozytywnie
zaopiniowanie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica
na 2020 rok uwzględniający autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej.
Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 2 radnych:
Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Sobuta Marcin, Głosy „przeciw” – brak. Głosy
„wstrzymujące się” - 1 radna: Domitrz Urszula.
Komisja większością głosów zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji
z autopoprawką Wójta Gminy Piątnica (opinia pisemna w załączeniu do oryginału protokołu).
Pani Skarbnik Gminy podziękowała Komisji za pozytywną opinię i opuściła posiedzenie Komisji.
Ad. 4.6/
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta
Gminy Piątnica w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Dyrektor Centrum Usług Samorządowych
przedstawiła uzasadnienie do projektu
uchwały i poinformowała, że propozycja zmiany Regulaminu przyznania stypendium wynika
ze zgłoszonych wniosków przez dyrektorów szkół na naradzie z wójtem, gdzie wnioskowano, aby
w ramach dokumentacji, którą dołącza się do wniosku umieścić jeszcze wydruk z dziennika
elektronicznego potwierdzającego oceny od których warunkuje się przyznanie stypendium, ponieważ
wszystkie szkoły mają już e-dziennik i jest możliwość wydruku, i wtedy nie będzie się żądać
świadectwa ukończenia danej klasy. To będzie stanowiło podstawę do przyznania stypendium.
W załączniki do wniosku został umieszczony do podania przez wnioskodawcę numer konta, na które
będzie przekazywane stypendium.
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Po rozpatrzeniu przez Komisję projektu uchwały Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod
głosowanie imienne wniosek sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały.
Po głosowaniu przestawił
zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział
w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Sobuta
Marcin, Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
Ad. 4.7)
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 przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały
i poinformowała, że w projekcie uchwały zostały wykazane zadania, które realizuje Centrum Usług
Samorządowych, a mianowicie obsługa pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, doskonalenia zawodowego
oraz przyznawania stypendium Wójta Gminy Piątnica, które CUS już wykonuje. Nowy zakres
realizowanych zadań obejmuje wykorzystywanie autobusów szkolnych do innych celów niż dowożenie
uczniów do szkół na zasadach określonych zarządzeniem Wójta Gminy Piątnica. Chodzi o dodatkowe
wyjazdy uczniów, które były także wykonywane w ramach zadań edukacyjnych dodatkowych np.
do kina, teatru, na basen czy też inne formy dodatkowe i wykonywane było to do tej pory bezpłatnie.
Od stycznia, po wprowadzeniu tej zmiany będzie wydane zarządzenie Wójta określające wysokość
stawki za 1 km i dodatkowe kursy będą płatne, których koszty będą ponosili rodzice i za taki wyjazd
będzie to odpłatność w wysokości ok. 1 zł. Podkreśliła, że będzie to jedynie zwrot kosztów
paliwa. Środki uzyskane z tego tytułu będą przekazywane dla gminy i będą stanowiły dochód gminy.
Po rozpatrzeniu przez Komisję Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne
wniosek sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały. Liczba radnych
biorących udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz
Urszula, Sobuta Marcin, Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
Ad. 4. 8)
Projekt uchwały w sprawie ustalenia 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 załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Dyrektor Centrum Usług Samorządowych przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały
i poinformowała, że ustawodawca nakłada na organy prowadzące obowiązek wyodrębnienia środków
finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jest to kwota corocznie określana w planie
finansowym
w budżecie. Dodatkowo na podstawie wniosków dyrektorów szkół, którzy
są zobligowanie do ich złożenia do 30 października określamy specjalności formy kształcenia na które
będzie te dofinansowanie przyznawane. Z dyrektorami szkół musimy uzgodnić maksymalną kwotę
dofinansowania i wypełniając ten obowiązek dyrektorzy szkól z terenu gminy złożyli stosowne wnioski
do Pana Wójta.
Pani Przewodnicząca Komisji zapytała, czy zmieniły się kwoty dofinansowania?
Pan Dyrektor CUS stwierdziła, że kwoty zostały utrzymane na tym samym poziomie. Projekt uchwały
został skonsultowany z ZNP w Łomży, który udzielił odpowiedzi, że nie wnosi uwag do przedłożonego
projektu uchwały. Zmianie uległy specjalności i przedmioty w ramach których nauczycieli otrzymają
dofinansowanie na doskonalenie zawodowe.
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Po rozpatrzeniu przez Komisję projektu uchwały Pani Przewodnicząca Komisji
poddała pod
głosowanie imienne wniosek sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały.
Po głosowaniu przestawił
zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział
w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Sobuta
Marcin, Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
Pani Dyrektor CUS podziękowała za udział i opuściła posiedzenie Komisji.
Ad. 4.9/
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w załączeniu do oryginału
protokołu.
Pan Zastępca Wójta przedstawiając uzasadnienie do projektu uchwały poinformował, że zmiana
kategorii dróg ma na celu pozyskanie środków finansowych zewnętrznych i aby móc je pozyskać,
należy zmienić kategorię tych dróg z dróg wewnętrznych na drogi publiczne.
Po rozpatrzeniu przez Komisję projektu uchwały Pani Przewodnicząca Komisji
poddała pod
głosowanie imienne wniosek sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały.
Po głosowaniu przestawił
zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział
w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Sobuta
Marcin, Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
Ad. 5.
W punkcie wolne wnioski Pani Przewodnicząca Komisji przedstawiła pismo Wójta Gminy Piątnica
GPT.7021.195.2019 z dnia 31 grudnia 2020 r. dotyczące realizacji wniosków pokontrolnych Komisji
Rewizyjnej i poinformowała, że wydział odpowiedzialny za procedurę przetargową oraz pracownik
odpowiedzialny za odbiór zrealizowanego zadania dołażą wszelkich starań oraz będzie zwracał większą
uwagę na estetykę wykonanych inwestycji . Wójt Gminy zobowiązał się do tego, że przy następnych
kontrolach, w miarę możliwości będzie delegowany pracownik urzędu gminy do stałej obecności przy
czynnościach kontrolnych (odpowiedź w załączeniu do oryginału protokołu).
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca Komisji podziękowała zgromadzonym
za udział i zamknęła posiedzenie komisji.
Protokołowała
Bożena Duda

Przewodnicząca Komisji
Agnieszka Alicja Komorowska
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