Protokół Nr 17/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 28 maja 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. Chaberek 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. Bieńczyk Bogdan
Zastępca Wójta Gminy Piątnica
4. Filipkowska Agnieszka
Dyrektor Centrum Usług samorządowych w Piątnicy
5. Rutkowska Barbara
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy
6. Duda Bożena
Inspektor do obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy
Piątnica
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
Ad. 1.
Posiedzenie Komisji otworzył
zgromadzonych.

i prowadził

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 15/2020 i Nr 16/2020 posiedzenia Komisji.
4. Informacja na temat zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie Gminy Piątnica w 2019 roku.
5. Informacja na temat systemu organizacji dowozu dzieci do szkoły na terenie gminy, w tym
dzieci
niepełnosprawnych i poniesione wydatki na ten cel w 2019 roku.
6. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy
za 2019 rok z uwzględnieniem wydatkowanych środków finansowych na działalność Komisji
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7. Wolne wnioski.
Ad. 3.
Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że podpisał protokołu Nr 15/2020 i Nr 16/2020
posiedzenia Komisji oraz o możliwości wniesienia wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie
protokołów.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu Nr 16/2020 i Nr 17/2020 posiedzenia Komisji.
Ad. 4.
Informacja na temat zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie Gminy Piątnica w 2019 roku
w załączeniu do protokołu.
Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie zaszczycił nas swoją obecnością Pan Dyrektor Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, ale jak wszyscy wiemy mamy na terenie gminy jest jeden
Ośrodek Zdrowia w Piątnicy i dwie filie w Drozdowie i Olszynach, gdzie przyjmują lekarze
w określonych dniach.
Ad. 5.
Informacja na temat systemu organizacji dowozu dzieci do szkoły na terenie gminy, w tym
dzieci niepełnosprawnych i poniesione wydatki na ten cel w 2019 roku w załączeniu do protokołu.
Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że informacja jest bardzo obszerna.
Pani Dyrektor Centrum Usług Samorządowych poinformowała, że wobec tego iż wszyscy otrzymali
pisemną informację, to prosiła o zadawanie ewentualnych pytań. Następnie stwierdziła, że chciałaby
pochwalić swoich pracowników, którzy obecnie w dobie pandemii nie wykonują swoich podstawowych
obowiązków, a świadczą różne usługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy.
Pan Zastępca Wójta stwierdził, że pochwały należą się za organizację, wykorzystanie pracowników i ich
umiejętności.
Pan Radny Jarosław Pokropowicz zapytał, czy były prowadzone rozmowy na temat zajeżdżania
autobusu MPK do wsi.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że rozmowy w tej sprawie będą prowadzone. Dla każdego
przewoźnika ważnym argumentem jest gwarancja zakupu biletów miesięcznych, bo na tej podstawie
kalkuluje on opłacalności danego kursu. Na pewno także ważna jest ilość zakupionych biletów
jednorazowych.
Pan Wójt zwrócił się do radnego Pokropowicza, aby zebrał od mieszkańców deklarację odnośnie zakupu
biletów miesięcznych.
Pan Radny Pokropowicz poinformował, iż zajmie się tą sprawą i skonsultuje to z mieszkańcami wsi.
Po dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o przyjęcie
informacji. 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.
Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ad. 6.
Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy
za 2019 rok z uwzględnieniem wydatkowanych środków finansowych na działalność Komisji
w załączeniu do protokołu.
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Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej pokrótce przedstawiła informację i zwróciła szczególną
uwagę na fakt iż obecnie w dobie epidemii i izolacji domowej wzrasta ilość zgłoszeń i założonych
niebieskich kart.
Pan Przewodniczący Komisji zapytał, czy osoby skierowane na leczenie odwykowe uczestniczą
w terapii?
Pani Kierownik OPS poinformowała, że osoby uczestniczące w terapii dostarczają Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątnicy o uczestniczeniu w takiej terapii, jeżeli nie to
sprawa jest procedowana dalej.
Po dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o przyjęcie
informacji. 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.
Ad. 7.
W punkcie wolne wnioski.
Pan Zastępca Wójta stwierdził, że odnosząc się do zapytania telefonicznego Pana Przewodniczącego
Rady, to w Urzędzie Gminy był obecny Pan kierownik od transportu z firmy PKS NOVA, który
przedstawił nam trasę przejazdu drogą krajową nr 61 i chyba bezsensem jest organizowanie
przystanków w Piątnicy Poduchownej, Marianowie i Budach Czarnockich, jeśli autobus ma służyć
dowiezieniu ludzi do kościoła w Dobrzyjałowie, ponieważ mieszkańcy z tych miejscowości nie są
zainteresowane Dobrzyjałowem. Jednak taka organizacja (wyznaczona trasa kursowania) została
sporządzona ze względu na uchwałę przystankową, ponieważ takie są przystanki. Gdy autobus
dojedzie do m. Stary Cydzyn bo tam jest przystanek, to informowałem Pana kierownika, że jeżeli
mieszkańcy z Nowego Cydzyna mieliby dojść na przystanek do Starego Cydzyna, to niemalże doszliby
także do Dobrzyjałowa i czy mieszkańcy chcieliby przychodzić do tego przystanku. Dlatego też Pan
Wójt zaproponował drugą trasę drogą 64 i do Jeziorka, skręcając w drogę Powiatową do Nowego
Cydzyna, zajazd pod starą szkołę, objechanie pobliskich dzielnic. Jednak tam nie ma przystanków
i autobus nie mógłby się zatrzymywać. Następnie autobus pojechałby do Kobylina, cofnąłby się do
m. Górki-Sypniewo przez Górki – Szewkowo i do Dobrzyjałowa, ludzie wysiadają i następnie autobus
udaje się do Kownat, przywozi ludzi i czeka. .
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że wybranie drugiej trasy to większy koszt. Z tego transportu
korzystaliby także mieszkańcy Kisielnicy.
Pan Wójt oznajmił, że różnica w długości trasy wynosi 1 km.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że biorąc pod uwagę cennik średnia cena biletu w jedną stronę
wynosiłaby ok. 10 zł (od 4-6 km - 6 zł, od 7-9 km - 7 zł, od 10-12 km - 8 zł, itd.). Trzeba byłoby się
zastanowić, czy ktoś z Nowego Cydzyna zechce zapłacić za bilet w obydwie strony 20 zł.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że można byłoby przetestować to przez miesiąc.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że porozumienie takie zawarte zostałoby na okres od lipca do
grudnia br.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że obecnie mówi się o odtwarzaniu tras kursowania autobusów
i przydzielaniu środków finansowych na ten cel, a kiedyś istniała trasa Łomża-Dobrzyjałowo,
to należałoby się pochylić nad sprawą, ponieważ mieszkańcy podnoszą tą kwestię. Jeżeli udałoby się
zorganizować taki transport chociażby do końca bieżącego roku, to wiedzielibyśmy jakie jest faktyczne
zainteresowanie.
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Pan Zastępca Wójta stwierdził, że działania mogą być podjęte, Rada będzie musiała podjąć stosowną
uchwałę i z budżetu gminy na ten cel trzeba będzie wyasygnować określone środki finansowe.
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że dokona rozeznania w tej kwestii wśród mieszkańców.
Pan Wójt poinformował, że zaraz po posiedzeniu udaje się do Generacji Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Białymstoku w celu omówienia sprawy wykonana przebudowy drogi przy moście
i budowy chodnika na ulicy Jedwabieńskiej w Piątnicy.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że skoro Pan Wójt udaje się na rozmowy do GDDKiA
w Białymstoku, to zwraca się z prośbą, aby poruszył sprawę budowy dalszego odcinka chodnika
w Kisielnicy.
Pan Wójt oznajmił, że kwestę budowy chodnika poruszy na spotkaniu.
Pan Przewodniczący Rady poruszył kwestię sprzątania i opróżniania koszy na śmieci na przystankach
autobusowych i należałoby to wykonywać w miarę możliwości. Zgłosił potrzebę wykoszenia trawy
przy mogile w Kisielnicy.
Pan Wójt stwierdził, że przystanki będą sprzątane w miarę wpływu zgłoszenia. Natomiast jeżeli chodzi
o wykoszenie trawy przy budynkach użyteczności publicznej czy na placach zabaw, to Urząd Gminy
ma dwóch pracowników gospodarczych i nie są oni w stanie tego robić. Myślę, że sołectwa winne
zabezpieczyć środki finansowe na ten cel w ramach funduszu sołeckiego. Widzę, że mieszkańcy dbają
o mogiły i krzyże, które znajdują się na terenie danej miejscowości.
Pan Radny Jarosław Pokropowicz zapytał, kiedy zostanie uruchomiony prom w Rakowie?
Pan Wójt poinformował, że umowa była taka, iż będzie informacja od mieszkańców kiedy będzie
potrzebne uchuchomienie promu, a gmina wtedy deleguje pracownika. Zostanie tylko jeden
pracownik gospodarczy, który w związku z epidemią koronawirusa będzie stał w drzwiach
wejściowych do Urzędu Gminy i mierzył temperaturę wchodzącym do urzędu petentom.
Po wyczerpaniu porządku, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji.
Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Bożena Duda

Piotr Zduńczyk
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