Protokół Nr 15/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 22 kwietnia 2020 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, ul. Szkolna 29.
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 905 - 1020.
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
Przewodniczący Rady Gminy Piątnica
2. Wierzbowski Artur
Wójt Gminy Piątnica
3. Chilińska Katarzyna
Skarbnik Gminy Piątnica
4 Grabias Kazimierz
Radca Prawny w Urzędzie Gminy Piątnica
5. Filipkowska Agnieszka
Dyrektor Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy
6. Wojewoda Dariusz
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich
w Urzędzie Gminy Piątnica
7. Krajewska Małgorzata
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług
w Urzędzie Gminy Piątnica
8. Duda Bożena
Inspektor do obsługi rady gminy w Urzędzie
Gminy
Piątnica
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
Ad. 1.
Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził
zgromadzonych.

Przewodniczący Komisji,

który powitał

Ad. 2.
Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
W związku z tym 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.
3. Informacja o podpisaniu protokołu Nr 13/2020 i Nr 14/2020 posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie na sesję projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:
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1) zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Piątnica;
2) ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
podstawowych i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piątnica;
3) Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Piątnica na lata 2020-2023;
4) zmian w budżecie Gminy.
5. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy:
1) sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok;
2) sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Piątnica za 2019
rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie;
3) sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019 r.";
4) sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy za 2019 rok oraz
przedstawienie potrzeb w tym zakresie;
5) przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Piątnica;
6) informacji z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2019” za rok 2019;
7) sprawozdania z działalności instytucji kultury na terenie gminy Piątnica za 2019 r.;
8) sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica za 2019 r;
9) informacja o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków gminy
Piątnica.
6. Rozpatrzenie na sesję wniosku Radnej Rady Gminy Piątnica o przesunięcie
środków finansowych w budżecie 2020 i przeznaczenie ich na walkę z pandemią koronawirusa
SARS-CoV-2.
7. Przyjęcie protokołu kontroli Komisji Budżetu i Spraw Społecznych.
8. Przygotowanie na sesję sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Spraw Społecznych
Rady Gminy Piątnica od początku kadencji i za 2019 r.
9. Wolne wnioski.
Ad. 3.
Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że podpisał protokołu Nr 13/2020 i Nr 14/2020
posiedzenia Komisji.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr 13/2020 i Nr 14/2020 posiedzenia Komisji.
Ad. 4.1)
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.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag.
Następnie Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały pod obrady sesji. Po głosowaniu przestawił 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.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
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Ad. 4.2)
Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Piątnica w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Dyrektor Centrum Usług Samorządowych przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały.
Radni, po przeanalizowaniu projektu uchwały nie wnieśli uwag.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały pod obrady sesji. Po głosowaniu przestawił 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.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
Ad. 4.3)
Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Piątnica na lata 2020-2023
w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich przedstawił uzasadnienie do projektu
uchwał.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy w roku bieżącym przewidziane są do realizacji zadania
w zakresie zabytków? Następnie poruszył sprawę odnowienia kapliczki zlokalizowanej na początku
m. Czarnocin.
Pan Wójt poinformował, że w roku bieżącym nie ma zgłoszeń w zakresie renowacji zabytków.
Pan Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich poinformował, że obecnie są wskazania,
aby wykonywać tylko prace niezbędne i tak też będzie robione. Kapliczka w m. Czarnocin została już
odnowiona.
Pan Przewodniczący Komisji monitował w sprawie odkrzaczenia fortów w Piątnicy.
Pan Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich poinformował, że w ubiegłym roku część
zakrzaczeń została usunięta, ale szybko odrastają. Panie z CIS pozbierały śmieci. Stwierdził także,
że w określonych miejscach ustawione zostały tablice zakazujące wjazdu n a forty.
Pan Wójt poinformował, że z fortu II w Piątnicy jednostki OSP usunęły opony. Stwierdził,
że na bieżąco będą podejmowane prace porządkowe na fortach.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Po dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały pod obrady sesji. Po głosowaniu przestawił 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.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
Ad. 4.4)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Skarbnik Gminy przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Poinformowała także, że
istnieje obawa, że dochody budżetowe w roku bieżącym mogą zostać zrealizowane w planowanej
wysokości. Szacuje się, że możemy to być kwota ok. 1,5 mln zł.
Radni, po przeanalizowaniu projektu uchwały nie wnieśli uwag.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały pod obrady sesji. Po głosowaniu przestawił 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.
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Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały pod obrady sesji.
Ad. 5.1)
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok w załączeniu do oryginału protokołu.
Radni, po rozpatrzeniu sprawozdania nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania sprawozdania pod obrady sesji. Po głosowaniu przestawił
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.
Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie pod obrady sesji.
Ad. 5.2)
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Piątnica za 2019
rok oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie w załączeniu do oryginału protokołu.
Radni, po rozpatrzeniu sprawozdania nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania sprawozdania pod obrady sesji. Po głosowaniu przestawił
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.
Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie pod obrady sesji.
Ad. 5.3)
Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2019 r." w załączeniu do oryginału protokołu.
Radni, po rozpatrzeniu sprawozdania nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania sprawozdania pod obrady sesji. Po głosowaniu przestawił
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.
Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie pod obrady sesji.
Ad. 5.4)
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy za 2019 rok oraz
przedstawienie potrzeb w tym zakresie w załączeniu do oryginału protokołu.
Radni, po rozpatrzeniu sprawozdania nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania sprawozdania pod obrady sesji. Po głosowaniu przestawił
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.
Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie pod obrady sesji.
Ad. 5.5)
Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Piątnica w załączeniu
do oryginału protokołu.
Radni, po rozpatrzeniu informacji nie wnieśli uwag.
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Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania informacji pod obrady sesji. Po głosowaniu przestawił
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.
Komisja zaopiniowała pozytywnie informację pod obrady sesji.
Ad. 5.6)
Informacja z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2019” za rok 2019 w załączeniu do oryginału protokołu.
Radni, po rozpatrzeniu sprawozdania nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania informacji pod obrady sesji. Po głosowaniu przestawił
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.
Komisja zaopiniowała pozytywnie informację pod obrady sesji.
Ad. 5.7)
Sprawozdanie z działalności instytucji kultury na terenie gminy Piątnica za 2019 r. w załączeniu
do oryginału protokołu.
Radni, po rozpatrzeniu sprawozdania Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica i Gminnego Ośrodka
Kultury w Piątnicy nie wnieśli uwag.
Dalej Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania sprawozdania pod obrady sesji. Po głosowaniu przestawił
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.
Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie pod obrady sesji.
Ad. 5.8)
Sprawozdanie z realizacji Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica za 2019 r. w załączeniu
do oryginału protokołu.
Radni, po rozpatrzeniu sprawozdania nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania sprawozdania pod obrady sesji. Po głosowaniu przestawił
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.
Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie pod obrady sesji.
Ad. 5.9)
Sprawozdanie informacja o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
gminy Piątnica w załączeniu do oryginału protokołu.
Radni, po rozpatrzeniu sprawozdania nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania sprawozdania pod obrady sesji. Po głosowaniu przestawił
zbiorcze wyniki
głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Chaberek
5

Karolina, Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy
„przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie pod obrady sesji.
Ad.6.
W tym punkcie Komisja przystąpiła do rozpatrzenia wniosku Radnej Rady Gminy Piątnica
o przesunięcie środków finansowych w budżecie 2020 i przeznaczenie ich na walkę z pandemią
koronawirusa SARS-CoV-2. Wniosek w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Przewodniczący Komisji przedstawił fragmenty rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie I SA/OL520/12, w którym Sąd
potwierdził, że zgodnie z art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia
projektu m.in. o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu
terytorialnemu (ilekroć w ustawie jest mowa o zarządzie jednostki samorządzie terytorialnego –
rozumie się przez to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - art. 2 pk 2 ustawy o finansach
publicznych). Dalej udzielił głosu Radcy prawnemu w Urzędzie Gminy.
Pan Radca Prawny stwierdził, że w tym przypadku inicjatywę uchwałodawczą w sprawie zmian
w budżecie gminy posiada wyłącznie wójt i tylko wójt. Poinformował, że jak wcześniej wspomniał
Pan Przewodniczący Komisji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zajmował się taką
uchwałą. Następnie zacytował fragmenty przedmiotowego wyroku, które stanowią załącznik do
oryginału protokołu. Poinformował także, że zgodnie z art. 233 pkt 3 ustawy o finansach publicznych
inicjatywa o zmianie uchwały budżetowej przysługuje wójtowi. Natomiast w myśl art. 15 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.
Pani Radna Karolina Chaberek stwierdziła, że nie wie czy pan radca mówi o tej sprawie. Rada może
dokonywać zmian w budżecie Gminy.
Pan Radca Prawny stwierdził, ze nie neguje kompetencji Rady, ale to Wójt przygotowuje projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że w budżecie gminy zaplanowane są środki finansowe na
promocję gminy w kwocie 100 tys. zł i wydatkowanych zostało już ok. 20 tys. zł.
Pani Radna Karolina Chaberek stwierdziła, że sprawdzi to, ale niemniej jednak kwota przeznaczona
w budżecie gminy na promocję jest duża i nie będzie ona wykorzystana, uważam, że jest zasadne
przeznaczenie środków finansowych na walkę z pandemią, jeżeli budżet gminy nie będzie miał
deficytu. Stwierdziła, że Wójt poinformował iż odbędzie się z udziałem Wójta konferencja i można
zadawać pytania na piśmie. Pytania złożyłam, konferencja się nie odbyła i do tej pory nie otrzymałam
odpowiedzi.
Pan Wójt stwierdził, że udzielona zostało wsparcie finansowe dla Pogotowia Ratunkowego na zakup
maseczek i przyłbic. Poinformował, że jak poinformowała Pani Skarbnik z samego podatku PIT gmina
może mieć zmniejszony dochód o ok. 1,5 mln zł. Oznajmił, że Szpital w Łomży oraz Pogotowie
Ratunkowe otrzymali dofinansowanie ze środków rządowych. Na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby
udzielenia wsparcia finansowego przez gminę.
Pani Radna Karolina Chaberek poruszyła kwestię udzielenia informacji przez Pana Wójta w sprawie
występowania epidemii koronawirusa w gminie, twierdząc iż nie oczekiwała informacji personalnych,
a informacji ile osób jest zakażonych i na jakim jest to etapie. Radni dzwonią do Pana Wójta i uzyskują
informację, że nic się nie dzieje, a dowiadujemy się iż występują zakażenia na terenie gminy.
Pan Wójt poinformował, że nie jest osobą uprawnioną do udzielania takich informacji, gdyż może ich
tylko udzielać Wojewoda Podlaski i jego służby.
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Pani Sekretarz Gminy poinformowała, że gmina zakupi ozonator powietrza do dezynfekcji
pomieszczeń budynków użyteczności publicznej za kwotę 14,5 tys. zł ze środków zarządzania
kryzysowego.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że jak wcześniej informowała istnieje bardzo duża obawa
o niezrealizowaniu dochodów w zaplanowanej wysokości, a ponadto przedsiębiorcy na pewno zwrócą
się do gminy o ulgi podatkowe.
Pani Naczelnik Rolnictwa, Podatków i Usług poinformowała, że do Urzędu Gminy od przedsiębiorców
wpłynęły 4 wnioski o umorzenie I raty, ale w naszym rejonie w I kwartale nie było jeszcze epidemii.
Udzielimy pomocy finansowej na II ratę, jeżeli zwrócą się z wnioskiem do nas przedsiębiorcy.
Pan Wójt poinformował, że w tej sprawie zostanie zamieszczona informacja na stronie internetowej
gminy. Stwierdził następnie, że tarcza antykryzysowa nie obejmuje rolników.
Pan Przewodniczący Rady zapytał, jakie proponuje się ulgi dla rolników, gdyż cena bydła i zboża
spadła.
Pani Naczelnik Rolnictwa, Podatków i Usług poinformowała, że będzie większe zagrożenie dla
rolników ponieważ zapowiada się także w tym roku susza. Na razie nie mówi się o zwolnieniach
z podatku rolnego, a oferuje się pomoc dla rolników – zwolnienie ze składek KRUS w związku
z epidemią koranawirusa.
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że uważa iż szpitale trzeba wspierać finansowo. Z tego,
co mówi się w mediach, to epidemia będzie trwała dłuższy czas.
Pan Wójt poinformował, że jeżeli zaistnieje potrzeba wsparcia finansowego dla szpitala w Łomży,
to takie wsparcie zostanie udzielone.
Pan Radca Prawny poinformowała, że wniosek radnej zostanie przekazany do realizacji
Wójtowi, gdyż tylko wójt może wnioskować o zmianę uchwały budżetowej.
Po rozpatrzeniu wniosku Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że biorąc pod uwagę powyższe
ustalenia przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku Radnej Rady Gminy Piątnica
z dnia 6 kwietnia 2020 r. Wójtowi Gminy Piątnica zgodnie z właściwością (projekt uchwały
w załączeniu do oryginału protokołu). Następnie poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie
pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały pod obrady sesji.
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.
Komisja pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 7.
Pan Przewodniczący Komisji zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do projektu
protokołu Nr 4/2020 kontroli Komisji Budżetu i Spraw Społecznych.
Radni nie zgłosili uwag.
Wobec tego Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie
przyjęcia protokołu Nr 4/2020 kontroli Komisji Budżetu i Spraw Społecznych. Po głosowaniu
przestawił 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.
Komisja jednogłośnie przyjęła protokół, a następnie jego podpisała.
Pan Przewodniczący Komisji zobowiązał się zebrać podpisy pod protokołem od dyrektorów
kontrolowanych jednostek organizacyjnych, a następnie przekazać im po jednym egzemplarzu
protokołu.
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Ad. 8.
Komisja nie wniosła uwag do projektu sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Spraw
Społecznych Rady Gminy Piątnica od początku kadencji i za 2019 r.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Spraw Społecznych
Rady Gminy Piątnica
od początku kadencji i za 2019 r. 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.
Sprawozdanie zostanie przedłożone na najbliższej sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu.
Ad. 9.
W punkcie wolne wnioski radni nie zabierali głosu.
Po wyczerpaniu porządku, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Bożena Duda

Piotr Zduńczyk
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