Protokół Nr 18/2020
posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 27 sierpnia 2020 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53.
Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - Pan Jan Kopczewski i stwierdził
prawomocność posiedzenia, gdyż w posiedzeniu uczestniczy 3 radnych na ogólną liczbę 5.
W trakcie posiedzenia przybył radny Adam Robert Dąbrowski i w posiedzeniu uczestniczyło 4
radnych, co zostanie dalej uwidocznione zapisem w protokole.
Czas trwania posiedzenia 830 - 925.
O terminie posiedzenia członkowie Komisji zostali powiadomieni pisemnie i otrzymali projekt
uchwały stanowiący 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. Dąbrowski Adam Robert
Członek Komisji
3. Konopko Marek
Członek Komisji
4. Mroczkowski Sławomir
Członek Komisji
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
1. Śmiarowski Karol
Członek Komisji
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Wierzbowski Artur
2. Bieńczyk Bogdan
3. Sobczyńska-Wanke Barbara
4. Krajewska Małgorzata
5. Duda Bożena

Wójt Gminy Piątnica
Zastępca Wójta Gminy Piątnica
Sekretarz Gminy Piątnica
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w Urzędzie
Gminy Piątnica
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 przedstawił porządek posiedzenia Komisji o poniższej treści:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy Piątnica projektu uchwały w sprawie zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica.
4. Informacja na temat realizacji spraw rolnych na terenie gminy Piątnica w 2019 roku.
5. Informacja o zarejestrowanych podmiotach gospodarczych na terenie gminy Piątnica w 2019 roku.
6. Wolne wnioski.
Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
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Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia porządku
posiedzenia. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział
w głosowaniu
- 3. Głosy „za” - 3 radnych: Kopczewski Jan, Konopko Marek, Mroczkowski
Sławomir. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Ad.3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Piątnica w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Zastępca Wójta prezentując projekt uchwały poinformował, że zmiana Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica obejmuje części działek nr 311 i 312/1
o łącznej powierzchni około 2 ha w obrębie wsi Kisielnica. Działki posiadają charakter rolniczy,
występują na nich grunty rolne IVb, V i VI klasy. Zmiana studium polegać będzie na wyznaczeniu
udokumentowanego złoża kruszywa i jednoczesnej zmianie funkcji rolniczej terenu z przeznaczeniem
pod powierzchniową eksploatację, co jest warunkiem niezbędnym na uzyskanie przez wnioskodawcę
koncesji na wydobycie kopaliny. Rozszerzenie terenów powierzchniowej eksploatacji piasków
pozwoli przedsiębiorcy na kontynuację działalności, przyniesie gminie dodatkowy dochód z tytułu
podatków od nieruchomości i działalności gospodarczej oraz opłaty eksploatacyjnej.
Na posiedzenie Komisji przybył radny Adam Robert Dąbrowski.
Po dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne
zaopiniowanie 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, Mroczkowski Sławomir. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 4.
Informacja na temat realizacji spraw rolnych na terenie gminy Piątnica w 2019 roku
w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG: zwana dalej Naczelnik RPiU
poinformowała, że informacja taka jest składana co roku i zmieniają się tylko dane liczbowe
w poszczególnych
latach. Urząd Gminy co roku współpracuje z Agencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w sprawie
organizacji szkoleń dla rolników. Urząd udostępnia salę dla pracownika ODR, aby pomagał rolnikom
w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrenie do produkcji rolnej i w roku 2019 zgłosiło się
96 osób. Ważna rzeczą jest przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego i w roku ubiegłym
przyjęliśmy ich 1 271 i wydaliśmy tyle decyzji. W tamtym roku w gminie wydarzyły się niekorzystne
zjawiska: opady gradu, huragan, susza. Przyjęliśmy 172 wnioski, oszacowaliśmu szkody i protokoły
zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wiem, że na dzień dzisiejszy nie wszyscy
rolnicy otrzymali odszkodowania.
Pan radny Adam Dąbrowski zapytał, czy rolnicy z Drozdowa i Niewodowa, który ponieśli szkody
w uprawach szklarniowych, czy tunelach foliowych otrzymają odszkodowania, bo ludzie w te
uprawy zainwestowali bardzo duże środki finansowe?
Pani Naczelnik RPiU stwierdziła, że to wszystko zależy od decyzji na szczeblu ministerialnym,
bo muszą zostać uruchomione dodatkowe środki finansowe.
Pani Naczelnik RPiU kontynuując prezentację informacji stwierdziła, że Urząd Gminy ma problem
z bezpańskimi psami, ponieważ schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radysach nie funkcjonuje
i ma zakaz przyjmowania bezpańskich psów. Byliśmy w schronisku i jest ono puste, nawet nie wiemy
gdzie są nasze psy.
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Pan Zastępca Wójta poinformował, że cała dokumentacja została zabrana przez Prokuraturę
Okręgową w Olsztynie. My, jako gmina zadajemy pytania, ale Prokuratura na nie nie odpowiada i nie
wiemy gdzie nasze psy przebywają, natomiast w ramach informacji bulicznej składane są zapytania
w tej sprawie. Podjęliśmy decyzję i rozwiązywaliśmy umowę ze schroniskiem w Radysach. W tej
chwili zostało ogłoszone zapytanie ofertowe do złożenia propozycji cenowej na usługę w zakresie
wyłapywania, transportu i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Piątnica. Gmina
zawrze umowę na świadczenie usługi do końca br.
Pan Przewodniczacy Komisji zapytał, czy było spotkanie w kwestii domówienia się z ościennymi
gminami w sprawie zorganizowania schroniska dla bezdomnych zwierząt?
Pan Zastępca Wójta poinformował, że na konwencie wójtów, który odbył się ostatnio w Urzędzie
Gminy Piątnica została poruszona ta kwestia i wynik rozmów jest taki, aby w tej chwili zlecić
opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego i gmina będzie partycypowała w kosztach projektu.
Gmina Zambrów dalej wyraża akces organizacji i prowadzenia schroniska na swoim terenie.
Na zasadzie porozumienia 9 gmin z powiatu łomżyńskiego poniesie koszty tego projektu.
Pan Wójt poinformował, że koszt takiego projektu wyniesie 12-13 tys. zł.
Radni po dyskusji i rozpatrzeniu informacji nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie informacji do akceptującej wiadomości
i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada informację przyjęła.
Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdził, że Rada przyjęła do akceptującej wiadomości
informację.
Ad.5.
Informacja o zarejestrowanych podmiotach gospodarczych na terenie gminy Piątnica w 2019 roku
w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Naczelnik RPiU poinformowała, że informacja zawiera dokładne dane i stwierdziła, że liczba
przedsiębiorców się nie ulega zmianie. Natomiast niepokojącą i niepożądaną tendencją jest fakt
iż zwiększa się ilość spożywanego alkoholu.
Radni, po rozpatrzeniu informacji nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie informacji do akceptującej wiadomości
i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy sprzeciwu, to uzna iż Rada informację przyjęła.
Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdził, że Rada przyjęła do akceptującej wiadomości
informację.
Ad. 6.
W punkcie wolne wnioski Pan Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na jakość dostarczanego
kruszywa na drogi. Należałoby określić precyzyjnie parametry kruszywa i Urząd Gminy winien
częściej przeprowadzać kontrole, co do spełnienia wymogów jakościowych kruszywa sypanego na
drogi.
Obecni na posiedzeniu radni poparli głos przedmówcy.
Pan Wójt stwierdził, że Urząd Gminy będzie przeprowadzał doraźne kontrole, co do jakości kruszywa
i dostarczanego tonażu.
Z kolei Pan Zastępca Wójta poinformował, że przy wyłonieniu wykonawcy w przyszłym roku na
dostawę kruszywa na drogi muszą zostać ustalone inne kryteria niż obowiązujące w roku bieżącym.
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Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Pan Przewodniczący Komisji
za udział i zamknął posiedzenie komisji.

podziękował zgromadzonym

Protokołowała

Przewodniczący Komisji

Bożena Duda

Jan Kopczewski
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