Protokół Nr 14/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 2 marca 2020 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 5 radnych na
ogólną liczbę 5.
Czas trwania posiedzenia 810 - 915.
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 i umieszczenie w BIP
Urzędu Gminy Piątnica.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
1. Zduńczyk Piotr
Przewodniczący Komisji
2. Chabetek Karolina
Członek Komisji
3. Florczyk Tomasz
Członek Komisji
4. Pokropowicz Jarosław
Członek Komisji
5. Weber Krzysztof
Członek Komisji
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1.Weber Krzysztof
2. Bieńczyk Bogdan
3. Chilińska Katarzyna
4. Duda Bożena

Przewodniczący Rady Gminy Piątnica
Zastępca Wójta Gminy Piątnica
Skarbnik Gminy Piątnica
Inspektor do obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy
Piątnica
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
Ad. 1.
Posiedzenie
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Komisji
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Ad. 2.
Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że wnioskuje o skreślenie z porządku posiedzenia
punktu 3. Informacja o podpisaniu protokołu Nr 13/2020 posiedzenia Komisji, gdyż nie został jeszcze
sporządzony. Dotychczasowy punkt 4 staje się punktem 3 i kolejne punkty otrzymują odpowiednio
numerację 4-6.
Po czym poddał wniosek pod imienne głosowanie. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych
biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz,
Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” – brak.
Wniosek uzyskał akceptację Komisji
Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
Następnie Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o przyjęcie
porządku posiedzenia. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba
radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk
Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące
się” - brak.
Komisja przyjęła jednogłośnie porządek dzienny posiedzenia o treści:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
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3. Rozpatrzenie na sesję projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:
1/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
2/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich
wypłacania.
4. Zapoznanie ze sprawozdaniem Wójta Gminy Piątnica o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach dla których organem prowadzących
jest Gmina Piątnica za 2019 r.
5. Zapoznanie ze sprawozdaniami dotyczącymi umorzonych należności oraz udzielonych ulg w 2019 r.
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Piątnica, jak
również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
6. Wolne wnioski.
Ad. 3.1/
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w załączeniu
do oryginału protokołu.
Pan Zastępca Wójta stwierdził, że Powiat Łomżyński zwrócił się z pismem o zawarcie porozumienia na
udzielenie pomocy finansowej na aktualizację dokumentacji projektowej zadania pn: „Przebudowa
i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Wizna - Srebrowo - Mrówki - Nieławice - Kokoszki - Guty Kownaty, na odcinku Kokoszki - Guty o dł. 1911 m.” w kwocie 11 300 zł. Koszt tego zadania to kwota
34 000 zł, z czego Powiat Łomżyński zobowiązuje się przeznaczyć na ten cel kwotę 11 400 zł oraz
Gmina Wizna - kwotę 11 300 zł. W związku z powyższym w celu możliwości podpisania tego
porozumienia zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Gminy przedmiotowej uchwały w celu udzielenia
wsparcia finansowego Powiatowi Łomżyńskiemu. Poinformował, że realizację zadania pilotuje Wójt
Gminy Wizna.
Radni po zapoznaniu się z projektem uchwały nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem 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 - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Chaberek
Karolina, Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
Ad. 3.2/
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących
radnym oraz zasad ich wypłacania w załączeniu do oryginału protokołu.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad projektem 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 - 5. Głosy „za” - 3 radnych: Chaberek
Karolina, Florczyk Tomasz, Głosy „przeciw” – 2 radnych: Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr.
Głosy „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
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Ad. 4.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Wójta Gminy Piątnica o wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach dla których organem
prowadzących jest Gmina Piątnica za 2019 r.(sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu).
Pan Zastępca Wójta pokrótce przedstawił powyższe sprawozdanie. Następnie poinformował,
że podwyżka wynagrodzeń nauczycieli będzie miała miejsce od 1 września br. w wysokości podajże 6%.
Nie mamy do tego konkretnych wytycznych, ale i nie ma zabezpieczonych w budżecie gminy na ten cel
środków finansowych.
Pan Przewodniczący Rady wnioskował o przedstawienie na najbliższej sesji informacji - ile wynosi
podstawa wynagrodzenia nauczycieli bez pochodnych na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica za 2019 r.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji nad wnioskiem.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne powyższy wniosek. Po głosowaniu
przestawił zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za”
- 5 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw”
i „wstrzymujące się” - brak.
Wniosek uzyskał akceptację Komisji.
Pan Przewodniczący Komisji poinformował, ze wniosek zostanie przekazany Dyrektorowi Centrum
Usług Samorządowych w Piątnicy.
Ad. 5.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami dotyczącymi umorzonych należności oraz udzielonych
ulg w 2019 r. należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie
Piątnica, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego
(sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu).
Pani Skarbnik Gminy przedstawiła pokrótce powyższe sprawozdania.
Komisja, po przeanalizowaniu i rozpatrzeniu sprawozdań nie wniosła uwag.
Ad. 6.
W punkcie wolne wnioski zgromadzeni poruszyli sprawy z zakresu planowania zadań i
wydatkowania środków finansowych w ramach funduszu sołeckiego.
Po wyczerpaniu porządku, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Bożena Duda

Piotr Zduńczyk
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