Protokół Nr 27/2020
posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 18 marca 2020 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska53.
Ad. 1.
Wobec nieobecności na posiedzeniu Komisji pana Piotra Zduńczyka - Przewodniczącego Komisji
posiedzenie Komisji otworzył najstarszy wiekiem radny - pan Tomasz Florczyk. Następnie
na Przewodniczącą posiedzenia zgłosił kandydaturę pani Karoliny Chaberek.
Pani Karolina Chaberek wyraziła zgodę na kandydowanie.
Dalej pan Tomasz Florczyk poddał pod głosowanie imienne wniosek w sprawie wyboru pani Karoliny
Chaberek na Przewodniczącą posiedzenia. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania
imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Chaberek
Karolina, Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie wybrała Przewodniczącą posiedzenia panią Karolinę Chaberek.
Pani Przewodnicząca posiedzenia stwierdziła
uczestniczyło 3 radnych na ogólną liczbę 5.

prawomocność

posiedzenia. W

posiedzeniu

Czas trwania posiedzenia 905-1024.
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. Chaberek Karolina
Przewodnicząca posiedzenia
2. Florczyk Tomasz
Członek Komisji
3. Weber Krzysztof
Członek Komisji
Członkowie Komisji nieobecni na posiedzeniu:
1. Zduńczyk Piotr
Przewodniczący Komisji
2. Pokropowicz Jarosław
Członek Komisji
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Weber Krzysztof
Przewodniczący Rady Gminy Piątnica
2. Bieńczyk Bogdan
Zastępca Wójta Gminy Piątnica
3. Duda Bożena
Inspektor do obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy Piątnica
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
Ad. 2.
Pani Przewodnicząca posiedzenia poinformowała, że zgłasza do porządku posiedzenia wniosek
o skreślenie z porządku posiedzenia dotychczasowego punktu „3. Informacja o podpisaniu protokołu
Nr 26/2021 posiedzenia Komisji.”, ponieważ Przewodniczący Komisji nie podpisał protokołu. Wobec
tego kolejne punkty porządku posiedzenia otrzymują odpowiednio numerację 3-6. Następnie poddała
pod głosowanie imienne powyższy wniosek. Po głosowaniu przestawiła zbiorcze wyniki głosowania
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imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Chaberek
Karolina, Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie naniosła poprawkę do porządku posiedzenia.
Pozostali radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
Pani Przewodnicząca posiedzenia przedstawiła porządek dzienny posiedzenia o treści:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie na sesję projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych;
2) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
3) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2021 roku”;
4) zmieniająca uchwałę 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 elektronicznej;
5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
8) zmian w budżecie Gminy.
4. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy:
1) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok;
2) sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Piątnica za
2020 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 2020 r.”;
4) sprawozdania Wójta Gminy Piątnica o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach dla których organem
prowadzącym jest Gmina Piątnica za 2020 r.
5. Przygotowanie na sesję Rady Gminy sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Spraw
Społecznych za 2020 r.
6. Wolne wnioski.
Ad. 3.1)
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych
w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że powyższą uchwałę Rada procedowała w lutym br. i organ
nadzorczy zakwestionował, że nie można ustalać dwóch różnych opłat w terenie zabudowanym i poza
te terenem zabudowanym, ponieważ zróżnicowane opłaty dotyczą dróg krajowych i przedstawił
uzasadnienie do projektu uchwały.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca posiedzenia poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek
opłat za zajęcie pasa dróg gminnych. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” 3 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące
się” - brak.
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Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 3.2)
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w załączeniu do oryginału
protokołu.
Pan Zastępca Wójta stwierdził, że chodzi o m. Marianowo, ponieważ gmina złożyła wniosek
o pozyskanie środków finansowych na przebudowę dróg w tej miejscowości z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych na miejscowości po byłych PGR. Drogi te do tej pory mają status
dróg wewnętrznych i są to drogi za blokami. Chcąc realizować przebudowę metodą spec ustawy
musimy zmienić kategorię drogi.
Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy drogi te będą poszerzane? Czy będzie zabierany grunt
prywatnemu właścicielowi?
Pan Zastępca Wójta stwierdził, że chodzi o utwardzenie tych dróg. Część gruntu na drogę będzie
pozyskane w drodze wywłaszczenia, ale właściciel otrzyma za grunt zapłatę, po cenie wycenionej
przez rzeczoznawcę.
Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy
przebudowy drogi w Motyce?

jest już odpowiedź na wniosek o dofinansowanie

Pan Zastępca Wójta poinformował, że w tej chwili nie ma odpowiedzi na wniosek, który był
składany w sierpniu ubiegłego roku o dofinansowanie. Wniosek był składany do Funduszu Dróg
Samorządowych i rozstrzygnięcia jeszcze nie ma.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca posiedzenia poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Chaberek
Karolina, Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 3.3)
Projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2021 roku” w załączeniu do oryginału
protokołu.
Na posiedzenie komisji przybyła pani Małgorzata Krajewska
Podatków i Usług, zwana dalej: Naczelnik RPU.

- Naczelnik Wydziału Rolnictwa

Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że w poprzednich latach była informacja, że jeżeli zwierzęta trafią
do gospodarstwa na przechowanie, to dopiero wnoszona jest opłata, a za gotowość nie płaciło się.
Pani Naczelnik RPU poinformowała, że od kilku lat gmina ponosi koszty za gotowość przyjęcia przez
gospodarza zwierząt. W razie zaistnienia potrzeby umieszczenia zwierząt w takim gospodarstwie, gmina
dodatkowo będzie ponosić koszty zakupu karmy i utrzymania. Poinformowała także, że zmieniło się
schroniska i gmina podpisała umowę na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi ze schroniskiem
w Kruszewie to jest 40 km za Ostrołęką. Na razie z tym schroniskiem współpracuje się nam bardzo
dobrze. Wspólnie z panem Wójtem byliśmy w tym schronisku. Warunki bytowe zwierząt są dobre.
Poinformowała także, że program pozytywnie zaopiniował Powiatowy Lekarz Weterynarii, Koło
Łowieckie, które działają na terenie Gminy Piątnica i Łomżyńskie Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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Pani Przewodnicząca posiedzenia poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Piątnica w 2021
roku”. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Chaberek Karolina,
Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 3.4)
Projekt
uchwały
zmieniająca uchwałę
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 elektronicznej w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Naczelnik RPU poinformowała iż Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej doszło do
wniosku iż w deklaracji nie może być imion rodziców, co jest związane ze zmianą ustawy
egzekucyjnej. Zmienione zostały druki tytułów wykonawczych, gdzie także nie ma imion rodziców.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca posiedzenia poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały zmieniająca uchwałę 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 elektronicznej. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 3. Głosy „za” - 3 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof. Głosy „przeciw”
i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Pani Naczelnik RPU opuściła posiedzenie Komisji.
Ad. 3.5)
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w załączeniu
do oryginału protokołu.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że pomoc finansowa dotyczy organizacji przewozu
autobusowego o charakterze użyteczności publicznej na linii regularnej Piątnica Poduchowna Wizna przez Nowe Krzewo w kwocie 59 338,14 zł.
Pan Przewodniczący Rady zapytał, dlaczego umowa jest zawarta na tak krótki okres?
Pan Zastępca Wójta stwierdził, że dlatego iż potrzeba było szybko przeprowadzić procedurę i poszło
to bezprzetargowo.
Pani Radna Karolina Chaberek zapytała, czy obecnie jest to mniejsza kwota w porównaniu do linii
nr 15, która poprzednio jeździła?
Pan Zastępca Wójta stwierdził - oczywiście, że tak.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca posiedzenia poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łomżyńskiemu. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Chaberek
Karolina, Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
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Ad. 3.6)
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w załączeniu do
oryginału protokołu.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że pomoc finansowa dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi
powiatowej nr 1934B Piątnica Włościańska - Kalinowo na odc. dł. ok. 2400 m oraz na podziały
nieruchomości przewidzianych pod drogę w kwocie 64 206 zł. Stwierdził, że jest to ponowienie
uchwały która była podejmowana w roku ubiegłym. Kwota dofinansowania nie uległa zmianie,
bo projekt jest w trakcie realizacji. Taka sama sytuacja jest w projekcie uchwały dotyczącym drogi
Guty-Kokoszki.
Pani radna Karo
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca posiedzenia poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łomżyńskiemu. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Chaberek
Karolina, Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 3.7)
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu w załączeniu
do oryginału protokołu.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że pomoc finansowa dotyczy udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Łomżyńskiemu 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. b." w kwocie 11 300 zł.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca posiedzenia poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łomżyńskiemu. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Chaberek
Karolina, Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 3.8)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w załączeniu do oryginału protokołu.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca posiedzenia poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy. Liczba
radnych biorących udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Chaberek Karolina, Florczyk
Tomasz, Weber Krzysztof. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 4. 1)
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 rok w załączeniu do oryginału protokołu.
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Pan Przewodniczący Rady zapytał, w jaki sposób został zrealizowany Program skoro większość czasu
dzieci były w domu.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że na posiedzeniu Komisji miała być pani Kierownik OPS
i ewentualnie wyjaśni na sesji. Stwierdził, że realizacja Programu dotyczy także osób dorosłych.
Pani radna Karolina Chaberek stwierdziła, że u nas w klubie na wiosnę było wszystko wstrzymane, ale
potem to wszystko ruszyło.
Pan Przewodniczący Rady wy macie jakieś zajęcia widoczne w terenie, ale jak zrealizować np. odczyt?
Pan radca prawny powiedział, że odczyty mogły być prowadzone online.
Pani radna Karolina Chaberek powiedziała, że przez dwa lata nie widziała zajęć SKS ze Szkolnego
Związku Sportowego. Odkąd mamy zajęcia na hali sportowej przez cały 2020 rok nie widziałam ani
razu zajęć.
Pan Zastępca Wójta wszyscy, którzy otrzymali dofinansowania musieli się rozliczyć. Poinformował,
że zostanie przygotowane sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych przez poszczególne
podmioty, które otrzymały dofinansowanie i przedstawione na sesji.
Po rozpatrzeniu sprawozdania Pani Przewodnicząca posiedzenia poddała pod głosowanie
imienne wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji sprawozdania.
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Chaberek Karolina,
Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji sprawozdanie.
Ad. 4. 2)
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Piątnica za 2020 rok
oraz przedstawienie potrzeb w tym zakresie w załączeniu do oryginału protokołu.
Po rozpatrzeniu sprawozdania Pani Przewodnicząca posiedzenia poddała pod głosowanie imienne
wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji sprawozdania.
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Chaberek Karolina,
Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji sprawozdanie.
Ad. 4. 3)
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Piątnica z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 r.” w załączeniu
do oryginału protokołu.
Po rozpatrzeniu sprawozdania Pani Przewodnicząca posiedzenia poddała pod głosowanie imienne
wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania pod obrady sesji sprawozdania.
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Chaberek Karolina,
Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji sprawozdanie.
Ad. 4. 4)
Sprawozdanie Wójta Gminy Piątnica o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach dla których organem prowadzącym jest
Gmina Piątnica za 2020 r. w załączeniu do oryginału protokołu.
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Pan Przewodniczący Rady poinformował, że nauczyciel tyle nie zarabia co jest wykazane
w sprawozdaniu, bo są to wynagrodzenie uśrednione w skład, których wchodzą wynagrodzenia
dyrektorów i zastępców.
Ad. 5.
Projekt sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Spraw Społecznych za 2020 r. w załączeniu do
oryginału protokołu.
Komisja, po rozpatrzeniu sprawozdania nie wniosła uwag. Pani Przewodnicząca posiedzenia poddała
pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania.
Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 3. Głosy „za” - 3 radnych: Chaberek Karolina,
Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie (sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu).
Ad.6.
W punkcie wolne wnioski głos zabrali:
Pan Przewodniczący Rady wnioskował o skierowanie 30 wywrotek dobrego kruszywa na drogi
dojazdowe do Kisielnicy i w Kisielnicy, których łącznie jest 5.
Pan Zastępca Wójta powiedział, że jeżeli będzie zebranie sołeckie dotyczące podziału funduszy
sołeckich, to proszę zaplanować środki finansowe, aby dostać lepsze kruszywo.
Pan Przewodniczący Rady nie wiem na jakiej zasadzie się to odbywa, ale utrzymanie dróg na terenie
gminy, to zadanie wójta. Ja tylko przekazuję prośby mieszkańców, a ile zostanie przeznaczonego żwiru
to pewnie się później okaże. Następnie zapytał, czy odbył się już przetarg na pracę równiarki na
drogach.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że został ogłoszony w tej chwili przetarg.
Pan Przewodniczący Rady przed sypaniem żwiru najpierw porównać drogi, aby nie łatać dziur gdzie
wchodzi jedna wywrotka żwiru, tylko potem należy posypać cienką warstwę dobrego kruszywa, żeby
mieszkańcy mogli dojeżdżać. Nie ukrywam, że też jeszcze upomnę się na kawałek problematycznej
drogi w sprawie, której byli mieszkańcy i należy ich wspomóc.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że będzie zakupione kruszywo lepszej jakości dla sołectw, gdzie są
przeznaczone środki finansowe funduszu sołeckiego na ten cel. Z mieszkańcami, o których wspomniał
p. Przewodniczący Rady rozmawiałem.
Pan Przewodniczący Rady chodzi o budowę oświetlenia ulicznego na drodze, gdzie wcześniej zostały
przeznaczone środki finansowe z funduszu sołeckiego na przygotowanie projektu. Ponadto
przeznaczone zostały środki z funduszu sołeckiego dla miejscowej szkoły. Jak zostały środki finansowe
przeznaczone na te zadanie, to nie wystarczy na żwir.
Pan Zastępca Wójta jeżeli został sporządzony projekt, to zadanie to pójdzie do realizacji. W tej chwili
w budżecie gminy na oświetlenia mamy przeznaczone w budżecie gminy 150 tys. zł.
Na posiedzenie Komisji przybył p. Robert Chrzanowski który poinformował, że na oświetlenie
w Kisielnicy została sporządzona dokumentacja, a oświetlenie będzie wykonywane na 6 drogach, gdzie
dokumentacja była już sporządzona przed dwoma latami na 12 dróg. Część tych wniosków zostało
zrealizowanych w ubiegłym roku, a pozostałe planowane są do wykonania w roku bieżącym. Wartość
tych dokumentacji to ok. 200 tys. zł. Inwestycja w Kisielnicy może być wykonana w następnym roku.
Po wyczerpaniu porządku pani Przewodnicząca posiedzenia zamknęła posiedzenie Komisji.
Protokołowała
Bożena Duda
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Przewodnicząca posiedzenia
Karolina Chaberek

