Protokół Nr 13/2020
posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 27 lutego 2020 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53.
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - Pan Jan Kopczewski, który stwierdził
prawomocność posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych na ogólną liczbę 5.
Czas trwania posiedzenia 905 - 1110.
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. Śmiarowski Karol
Członek Komisji
4. Dąbrowski Adam Robert
Członek Komisji
W posiedzeniu nie uczestniczył radny - Pan Sławomir Mroczkowski.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Bieńczyk Bogdan
2. Woźniewski Krzysztof
3. Krajewska Małgorzata
4. Sulewska-Szulc Ewa

Zastępca Wójt Gminy Piątnica
Komendant Miejski Policji w Łomży
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Terenowej w UG
5. Duda Bożena
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 przedłożył porządek posiedzenia o treści:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Informacja o podpisaniu protokołu Nr 12/2020 posiedzenia Komisji.
4. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Piątnica w 2019 roku.
5. Rozpatrzenie na sesję projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:
1/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
2/określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2020 roku”;
3/ przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piątnica;
4/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
5/określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
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6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Wójta Gminy Piątnica w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży działki 635 o powierzchni 0,11 ha, położonej w obrębie Czarnocin i stanowiącej
własność Gminy Piątnica.
7. Wolne wnioski.
Ad. 2.
Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
Ad.3.
Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że podpisał protokołu
Komisji.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.

Nr 12/2020 posiedzenia

Ad. 4.
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Piątnica
w 2019 roku w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Komendant Miejski w Łomży przedstawił przedłożoną na piśmie informację. Poinformował
następnie, że jeżeli chodzi o funkcjonowanie Posterunku w Piątnicy, to na chwilę obecną jeszcze jest
6 policjantów: 3 wydziału patrolowo-interwencyjnego, 2 dzielnicowych i kierownik. Cały czas był
etat, w którym jedna osoba była na szkoleniu, ale zależy nam na tym, aby te osoby pracowały, czyli
były fizycznie. W związku z tym będzie 2 patrolowców, 2 dzielnicowych oraz kierownik i takie będą
wszystkie posterunki w identycznej formule, czyli 5 funkcjonariuszy policji będzie na Posterunku
Policji i będzie funkcjonować. Dużo służb patrolowo-interwencyjnych w gminie odbywa się
z policjantami wydziału patrolowo-interwencyjnego w Łomży, gdyż jest to blisko Łomży. Zwrócił się
z prośbą o zadawanie pytań odnośnie funkcjonowania Posterunku Policji w Piątnicy. Poinformował, że
na ręce Pana Wójta złożył wniosek o pomoc i dofinansowanie zakupu radiowozu specjalistycznego.
W swoich zasobach mamy 11 psów (3 do narkotyków i pozostałe patrolowo-tropiące). Stan, który
zastałem to jeden pojazd o przebiegu 400 tys. km nie pozwala na prawidłowe funkcjonowanie tego
zespołu. W ostatnim czasie miały miejsca trzy zaginięcia i były powołane alarmy, a przewodnik psa
służbowego zawsze bierze udział w takich zdarzeniach i musimy mieć odpowiedni sprzęt. Takie
wnioski osobiście składam we wszystkich gminach, bo zależy nam na zakupie dwóch takich
pojazdów specjalistycznych. Są to pojazdy typu Combi Van z dwoma klatkami w środku i specjalna
przyczepa do przewozu psów służbowych. Identyczny zestaw został kupiony w Wysokiem
Mazowieckiem, gdzie do tej pory pełniłem służbę. Myślę, że dla policjantów i powiatu bardzo dobrze
służy i funkcjonuje.
W dyskusji głos zabrali:
Pan Radny Karol Śmiarowski zapytał, jaki jest koszt zakupu jednego pojazdu?
Pan Komendant Miejski Policji poinformował, że jest to kwota 120 tys. zł z tym, że Komenda Główna
daje 50% i 50% samorządy. Chcemy zakupić dwa takie pojazdy i chcielibyśmy, aby wszystkie
samorządy złożyły się na to w jakiś sposób. Chcemy, aby gminy i starostwo się złożyły na jeden
pojazd, a miasto kupiło drugi pojazd.
Pan Przewodniczący Komisji powiedział, że jako przedstawiciele mieszkańców spotykamy się
z pozytywnym i negatywnym odbiorem funkcjonowania policjantów. Wiadomo, że w niektórych
kręgach mieszkańców nie będą popularni. W momencie, kiedy my jako radni głosowaliśmy za
utworzeniem Posterunku Policji w Piątnicy i Gmina Piątnica przeznaczyła niemałe środki finansowe
na remont budynku. Chodzi o to, że pojawili się młodzi policjanci w gminie Piątnica (wydaje się, że
już jednego z nich nie ma) i zaczęli najeżdżać miejscowości wiejskie na zasadzie takiego trochę
nękania, a nie na zasadzie potrzeby.
Pan Komendant Miejski Policji w Łomży stwierdził, że funkcję pełni od listopada ubiegłego roku i nie
spotkał się z takimi zarzutami. Stwierdził, że także jest kontrowany i wie iż jest wszystko w porządku,
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to jemu nie przeszkadzają kontrole. Jeśli ktoś jest np. pod wpływem alkoholu, to na pewno będzie mu
przeszkadzać kontrola.
Pan Zastępca Wójta powiedział, że Urząd Gminy ma ścisłą, bardzo dobrą współpracę
z Posterunkiem Policji w Piątnicy, począwszy od Kierownika Posterunku poprzez funkcjonariuszy.
Jeśli chodzi o zakup samochodu, to wniosek taki jeszcze nie wpłynął, ale na pewno będzie to
przedmiotem obrad Rady Gminy, ponieważ jest to zakup inwestycyjny. Zwrócił uwagę na fakt
nadużywania mapy zagrożeń, jeśli my dostajemy informację od Kierownika Posterunku, że w danej
miejscowości jest zaznaczone dzikie wysypisko, a po dokonanej przez nas kontroli okazuje się iż był
to wywieziony na pole obornik , a w drugim przypadku są to bele. Dochodzimy do paradoksów, bo
musimy rozróżnić co jest śmieciem, a co produkt rolniczy.
Pan Komendant Miejski Policji w Łomży poinformował, że w tym wypadku z wypowiedzi Pana Wójta
wynika, że został popełniony błąd przez Kierownika Posterunku, ponieważ on jest po to, żeby
zweryfikować tą sytuację potwierdzić, albo nie i zaznaczyć, że był to żart ze strony zgłaszającego
zagrożenie. Zapewnił, że w tej sprawie porozmawia z Kierownikiem Posterunku. Zapraszał do siebie
zgromadzonych w razie problemów.
Następnie podziękował za udział i opuścił posiedzenie Komisji.
Ad. 5.1 /
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu
w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy na
opracowanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowy drogi powiatowej nr 1962 Wizna - Srebrowo
- Mrówki - Nieławice - Kokoszki - Guty - Kownaty, na odcinku Kokoszki - Guty o dł. 1911 m.
w kwocie 11 300 zł. Temat ten jest wałkowany od kilkudziesięciu lat. Na terenie gminy Wizna
odcinek drogi został już przebudowany i wszyscy mieszkańcy gminy Wizna mają wręcz pretensję
i przychodzili w tej sprawie do poprzedniego wójta, a wójt stwierdził iż jest to droga powiatowa
i należy w tej sprawie udać się do powiatu. Obecny Wójt Gminy Wizna w spotkaniach
przedwyborczym obiecał mieszkańcom przyległych miejscowości do tej drogi, iż zrobi wszystko, żeby
droga została przebudowana na terenie Gminy Piątnica. Gmina Wizna dokłada środki finansowe.
Poinformował, że sprawa dotyczy skrótu dojazdu do Łomży dla okolicznych wsi.
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, Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Śmiarowski
Karol. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
Ad. 5.2 /
Projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2020 roku” w załączeniu do
oryginału protokołu.
Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług (zwana dalej: Naczelnik Wydziału
RPiU) poinformowała, że rada gminy co roku do końca marca ma obowiązek określić program.
W programie zaplanowana jest dość duża kwota na realizację programu. W roku ubiegłym została
wydana kwota 115 752 zł na realizację programu. Niewykorzystane środki finansowe pozostają w
budżecie.
Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że dwa lata wstecz kwota ta była rzędu 50-60 tys. zł.
Pani Naczelnik Wydziału RPiU poinformowała, że wcześniej gmina ponosiła koszty w formie ryczałtu,
a teraz 5 zł dziennie od jednego psa i ta stawka jest identyczna, jaka obowiązywała w ubiegłym
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roku. Odławianiem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami będzie zajmowało się schronisko
w Radysach i była to jedyna oferta.Na sterylizację, kastrację psów i kotów została przeznaczona kwota
20 tys. zł. Będziemy prosili mieszkańców o skorzystanie z tej możliwości.Gmina pokrywa cały koszt
zabiegu. W roku ubiegłym zostało wysterylizowanych 12 kotów i 22 suczki.W tej
sprawie i zamierzamy przygotować ulotki informujące o możliwości nieodpłatnej sterylizacji, kastracji
psów i kotów. Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami bezdomnymi poszkodowanymi w wypadkach
drogowych, zapewni lecznica małych zwierząt doktora Wojciecha Karpińskiego w Łomży. Następie
poinformowała o bardzo dużej liczbie wniosków w ramach informacji publicznej, które wpływają
do urzędu gminy w sprawie sprawowanej opieki przez gminę nad zwierzętami bezdomnymi. Żąda się
wszystkiego. Obecnie tworzy się nowa strona internetowa gminy i tam zostaną opublikowanie zdjęcia
piesków, które są w schronisku w Radysach wraz z opisami i numerem i psy te będzie można
adoptować.
Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że co roku powtarza to, ale musimy zmienić naszą
świadomość w tym zakresie. W jej ocenie Polacy nie mają tej świadomości. Będą na wykładzie,
wykładowca informował, że w europie zachodniej ludzie mają znacznie większą świadomość
i rozmnażają rasy psów potrzebnych rasowych i jest to wszystko pod kontrolą.
Pani Naczelnik Wydziału RPiU
poinformowała, że w ubiegłym roku zostało
odłowionych 74 psy, adoptowanych zostało ze schroniska 73 psy, na koniec 2019 roku w schronisku
przebywało 61 psów, a na koniec stycznia br. jest 67 psów. Wójtowie podjęli działania w sprawie
organizacji schroniska dla kilku gmin.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że dniu 16 marca udajemy się do m. Gietrzwałd gdzie
wybudowano schronisko własnymi siłami. Chcielibyśmy zapoznać się z funkcjonowaniem tego
schroniska.Na ostatnim konwencie, w którym uczestniczyłem był również Zastępca Wójta Gminy
Zambrów, który ewentualnie przeznaczyłby działkę w lesie o pow. 3,5 ha w m. Czerwony Bór
niedaleko więzienia. Na spotkaniu był także dyrektor więzienia, który zadeklarował, że w ramach
resocjalizacji do obsługi delegowałby 2-3 ludzi.
Po dyskusji 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, Dąbrowski Adam Robert, Konopko Marek, Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw”
i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
Pan Przewodniczący Komisji zarządził 10-cio minutową przerwę w posiedzeniu. Po przerwie wznowił
posiedzenie.
Ad. 5.3 /
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Piątnica w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w UGprzedstawiając projekt uchwały
poinformowała, że do zmiany regulaminu zobowiązała gminę nowa ustawa. Zmiany najważniejsze,
które są zawarte w nowym regulaminie w § 1 pkt 6 dodajemy bioodpady i popiół. Dodane są także
odpady z tekstylii i odzieży, które będą dostarczane do PSZOK. Dla popiołu będzie dodatkowy worek
lub pojemnik, oznaczony kolorem szarym. Poinformowała, że popiół będzie zabierany osobno,
ponieważ mamy pismo z Czartorii, że jeżeli popiół byłby razem z odpadami zmieszanymi, to są
wszystkie odpady zabrudzone i nie można z tych odpadów selektywnie nic wysegregować i to
wszystko idzie na ogólną masę zbieranych odpadów. Trzeba liczyć się z tym, że w następnym nowym
przetargu, który będzie obowiązywał od czerwca na półtora roku, cena śmieci może być wyższa,
ponieważ będzie nowa frakcja śmieci. Trwająca obecnie kontrola NIK w zakresie gospodarowania
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odpadami komunalnymi zarzuciła urzędowi gminy brak kontroli w tym zakresie. Stwierdziła, że Urząd
Gminy będzie prowadził doraźne kontrole w zakresie segregacji odpadów, jak również firma
odbierająca śmieci. Specyfika pracy w urzędzie i ciągle wpływające wnioski nie pozwoliły na
wyodrębnienie czasu aby te kontrole przeprowadzić.
Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że są rejestry działalności i jeżeli ktoś prowadzi
działalność wystarczy zapytać.
Pan Zastępca Wójta osoba taka musi przedstawić dokument w sprawie zawarcia umowy na odbiór
śmieci oraz potwierdzenie odbioru śmieci.
Po dyskusji 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 - 3. Głosy „za” - 3 radnych:
Kopczewski Jan, Konopko Marek, Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
Ad. 5.4 /
Projekt uchwały w sprawiewyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcyw załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Naczelnik Wydziału RPiU poinformowała, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od jednego mieszkańca miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia
obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie wynosiła 19 zł, natomiast od
gospodarstwa sześcioosobowego i większego 94 zł. Jest możliwość obniżenia tych kwot, jeżeli
właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym będzie miał
kompostownik przydomowy, to zostanie w części zwolniony z opłaty i wówczas opłata będzie
wynosiła odpowiednio 18 zł i 88 zł. W obecnym projekcie uchwały nie ma pojęcia odpadów
niesegregowanych. Wszystkie odpady muszą być dokładnie segregowane. Jeżeli ktoś w deklaracji
złoży oświadczenie, że posiada kompostownik, to nie będzie mógł oddawać do firmy zbierającej tych
biodegradowalnych odpadów. Weszła nowa stawka, czyli trzykrotność stawki podstawowej jeżeli
firma stwierdzi, że na danej nieruchomości nie są segregowane odpady, wówczas przysyła do urzędu
gminy zawiadomienie (ze zdjęciem) i taką nieruchomość za dany miesiąc obciążymy opłatą
podwyższoną w wysokości odpowiednio 57 zł i 282 zł.
Pan Zastępca Wójta stwierdził, że na tę okoliczność są przygotowane ulotki informacyjne dla
mieszkańców. Poinformował następnie, że obecnie doszła nowa frakcja śmieci, jakim są popioły
i szary worek, którego dotychczas nie było.
Po rozpatrzeniu projektu uchwały przez Komisję 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, Dąbrowski Adam Robert, Konopko
Marek, Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
Ad. 5.5 /
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznejw załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Naczelnik Wydziału RPiU poinformowała, że na podstawie art. 6n ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy, w drodze uchwały, określa wzór
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także warunki i tryb
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja zawiera dane
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niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz
z objaśnieniami dotyczącymi sposobu jej wypełnienia, pouczeniem, że deklaracja stanowi podstawę
do wystawienia tytułu wykonawczego oraz klauzulę informacyjną. Jest to nowa deklaracja i wszyscy
będą musieli ją złożyć i w tej deklaracji złożyć oświadczenie, czy posiadają kompostownik na danym
terenie, czy nie. Deklaracja zawiera pouczenie, że jeżeli ktoś nie uiści opłaty możemy od razu
wystawić upomnienie i tytuł wykonawczy.
Po rozpatrzeniu projektu uchwały przez Komisję 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, Dąbrowski Adam Robert, Konopko
Marek, Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
Ad. 6.
Komisja rozpatrzyła i zaopiniowanie wniosku Wójta Gminy Piątnica w sprawie przeznaczenia do
sprzedaży działki 635 o powierzchni 0,11 ha, położonej w obrębie Czarnocin i stanowiącej własność
Gminy Piątnica w załączeniu do oryginału protokołu.
Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Urszula Miliszewska - inspektor w Urzędzie Gminy
i poinformowała, że w sprawie sprzedaży przedmiotowej działki wpłynęły dwa wnioski od właścicieli
nieruchomości sąsiadujących z działką planowaną do sprzedaży. Możemy zorganizować przetarg
ograniczony do wszystkich sąsiadów (właściciele czterech działek). Sołtys wyraził zgodę na piśmie
na sprzedaż tej nieruchomości.
Komisja przeanalizowała wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący
przedmiotowej nieruchomości.
Pan Przewodniczący Komisji zapytał o wycenę planowanej do sprzedaży nieruchomości?
Pani Miliszewska poinformowała, że wycena będzie sporządzona, jak Komisja wyrazi zgodę na
sprzedaż.
Następnie Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie
przeznaczenia do sprzedaży działki 635 o powierzchni 0,11 ha, położonej w obrębie Czarnocin i
stanowiącej własność Gminy Piątnica. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania.
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 3 . Głosy „za” - 3 radnych: Kopczewski Jan,
Konopko Marek, Śmiarowski Karol. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” – brak.
Komisja wniosek zaopiniowała pozytywnie.
Ad. 7.
Pan Radny Marek Konopko stwierdził, że dochodzą go informacje od mieszkańców iż gmina
kupując grunty w Kisielnicy na poszerzenie drogi zapłaciła dużo większe kwoty właścicielom gruntu,
a teraz będzie sprzedawać inny grunt mieszkańcom za niższą kwotę.
Pani Miliszewska poinformowała, że wycena jest jednakowa za m2 gruntu, a różnica w cenie wynika z
faktu, że gmina nabyła dużo większą powierzchnię.
Pan Przewodniczący Komisji poruszył sprawę udzielonej odpowiedzi przez Wójta na wniosek
w sprawie budowy oświetlenia w m. Choszczewo. Pan Wójt prosił mnie, żeby złożyć wniosek, więc
złożyłem, a Zastępca Wójta odpisał w sposób niekoniecznie zadawalający. Dodatkowo na końcu
pisma stwierdzono, że nie i nawet nie w tej i następnej kadencji także nie.
Pani Naczelnik GPiT poinformowała, że w ubiegłym rokuzostało przygotowanych 6 dodatkowych
projektów na oświetlenie i to będzie wpisane w przyszłe budżety i między innymi rozbudowa
oświetlenia w Choszczewie, ale nie w tym roku, bo oświetlenie w m. Choszczewo w jakiś sposób
zostało zrealizowane. Trzeba mieć na uwadze to, ze w gminie jest 44 miejscowości.
Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że został popełniony błąd i również przez pracowników
Urzędu Gminy, niekoniecznie trzeba byłoby być w terenie, aby zobaczyć z dokumentacji, że
oświetlamy pola, a nie domy. Po spotkaniu Pana Wójta z jednym dużym przedsiębiorcą, Pan Wójt
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posiedział, że się nad tym zastanowi i prosił, aby złożyć wniosek. Stwierdził, że jeszcze w tej sprawie
porozmawia z Panem Wójtem.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że wracając do genezy w 2017 r. na zebraniu sołeckim
w Choszczewie zostały przeznaczone środki finansowe` na projekt dotyczący zaplanowania
oświetlenia. W 2018 r. odbyły się wybory samorządowe i obecny wójt podpisywał umowę – zlecenie
na wykonanie projektu, zgodnie z przyjętym wnioskiem przez zebranie wiejskie. Jak wszyscy wiemy
w budżecie gminy zostały zaplanowane większe środki finansowe do kwoty 150 tys. ponieważ w
ubiegłym roku zostało bardzo dużo przygotowano projektów. Realizujemy projekty, które zostały
przygotowane i tu jest obawa, że wszystkie w tym roku nie zostaną zrealizowane, ponieważ tych
środków może zabraknąć. Realizacja uzależniona jest od ilości środków finansowych.
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Pan Przewodniczący Komisji podziękował zgromadzonym
za udział i zamknął posiedzenie komisji.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Bożena Duda

Jan Kopczewski
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