Protokół Nr 13/2021
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 16 marca 2021 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53.
Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji - pani Agnieszka Alicja Komorowska, która
stwierdziła prawomocność posiedzenia. W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych na ogólną liczbę 5.
Czas trwania posiedzenia 1210 - 1326.
O terminie posiedzenia członkowie Komisji zostali powiadomieni pisemnie i otrzymali dokumenty
stanowiące przedmiot posiedzenia.
Na posiedzeniu członkom Komisji przekazano projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy.
Informację o terminie, miejscu i porządku posiedzenia podano do wiadomości publicznej poprzez
wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piątnica oraz w BIP Urzędu
Gminy Piątnica.
Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:
1. Komorowska Agnieszka Alicja
Przewodnicząca Komisji
2. Dymek Andrzej
Członek Komisji
3. Domitrz Urszula
Członek Komisji
4. Sobuta Marcin
Członek Komisji
5. Świderski Andrzej
Członek Komisji
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1. Bieńczyk Bogdan
Zastępca Wójta Gminy Piątnica
2. Chylińska Katarzyna
Skarbnik Gminy Piątnica
3. Krajewska Małgorzata
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Podatków i Usług
w Urzędzie Gminy Piątnica
4. Duda Bożena
Inspektor do obsługi rady gminy w Urzędzie Gminy Piątnica
Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
Ad. 1.
Posiedzenie Komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, która powitała
zgromadzonych.
Ad. 2.
Pani Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Komisji wpłynął projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie Gminy, który Państwu radnym został przekazany w dniu dzisiejszym przed
posiedzeniem Komisji. Poinformowała o uwzględnieniu w porządku posiedzenia w pkt 4 ppkt 8
w brzmieniu „8) zmian w budżecie Gminy i przedstawiła porządek dzienny posiedzenia o treści:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Informacja o podpisaniu protokołu Nr 12/2021 posiedzenia Komisji.
4. 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;
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6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu;
8) zmian w budżecie Gminy.
5. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica z kontroli przeprowadzonej przez
Komisję w dniu 26 lutego 2021 r.
6. Przygotowanie na sesję Rady Gminy sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
7. Wolne wnioski.
Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
Wobec powyższego Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek
o przyjęcie porządku posiedzenia, uwzględniającego naniesioną poprawkę. Po głosowaniu przestawiła
zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu – 5. Głosy
„za” - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Dymek Andrzej Sobuta Marcin,
Świderski Andrzej. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Ad. 3.
Pani Przewodnicząca Komisji poinformowała, że podpisała protokołu Nr 12/2020 posiedzenia
Komisji oraz o możliwości wniesienia wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Ad. 4.1)
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa dróg gminnych
w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że poprzednio było dwie stawki, a teraz została wprowadzona jedna
stawka, gdyż na drogach gminnych powinna obowiązywać jedna stawka. Organ nadzorczy
zakwestionował, że nie można ustalać dwóch różnych opłat w terenie zabudowanym i poza terenem
zabudowanym, gdyż zróżnicowane opłaty dotyczą tylko dróg krajowych i przedstawił uzasadnienie do
projektu uchwały.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca Komisji 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. Po głosowaniu przestawiła zbiorcze wyniki głosowania
imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu – 5. Głosy „za” - 5 radnych: Komorowska
Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta Marcin, Świderski Andrzej. Głosy
„przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 4.2)
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 chce pozyskać środki
finansowe na przebudowę dróg w tej miejscowości z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na miejscowości po byłych PGR. Chcielibyśmy zrobić porządek za blokami i przystąpić do realizacji
zadania za pomocą spec ustawy. Drogi te obecnie mają status dróg wewnętrznych i należy zmienić
kategorię drogi z drogi wewnętrznej na publiczną. W związku z powyższym został przygotowany
projekt uchwały w tej sprawie.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
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Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych. Po głosowaniu przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych
biorących udział w głosowaniu – 5. Głosy „za” - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja,
Domitrz Urszula, Dymek Andrzej,
Sobuta Marcin,
Świderski Andrzej. Głosy „przeciw”
i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 4.3)
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 - Naczelnik Wydziału Rolnictwa
Podatków i Usług, zwana dalej: Naczelnik RPU. Stwierdziła, że na dany rok program taki uchwalany
jest do końca marca br. Poinformowała także, że program pozytywnie zaopiniował Powiatowy Lekarz
Weterynarii, Koło Łowieckie, które działają na terenie Gminy Piątnica i Łomżyńskie Towarzystwo
Opieki nad Zwierzętami. Obecnie gminę obsługuje nowe schronisko, które odławia i opiekuje się
naszymi zwierzętami bezdomnymi. Jest to schronisko w Kruszewie 40 km za Ostrołęką. Mamy też
nowe gospodarstwo dla przetrzymywania zwierząt gospodarskich w razie zaistnienia takiej potrzeby,
bo poprzedni pan zażądał wyższej kwoty i znaleźliśmy drugie gospodarstwo w m. Elżbiecin 10.
Pan radny Andrzej Świderski zapytał, czy gmina ponosi koszty nawet wtedy jeżeli takich zwierząt nie
ma w gospodarstwie?
Naczelnik RPU poinformowała, że tak, bo wtedy płaci się za gotowość i jest to kwota 2 tys. zł rocznie.
Zaznaczyła, że w niniejszym programie jest przeznaczona większa kwota na kastrację i sterylizację
zwierząt, która wynosi 25 tys. zł.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca Komisji 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”. Po głosowaniu przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących
udział w głosowaniu – 5. Głosy „za” - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula,
Dymek Andrzej Sobuta, Marcin, Świderski Andrzej. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 4.4)
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
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pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po głosowaniu przestawiła zbiorcze wyniki głosowania
imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu – 5. Głosy „za” - 5 radnych: Komorowska
Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta Marcin, Świderski Andrzej. Głosy
„przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Pani Naczelnik RPU opuściła posiedzenie Komisji.
Ad. 4.5)
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.
Pani radna Urszula Domitrz stwierdziła, że są to bardzo duże pieniądze, a dla dwóch czy trzech osób
jeździ autobus. Czy na innych trasach będą także podejmowane takie decyzje.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że będzie kursował autobus PKS tylko czekamy na zakończenie
procedury, którą rozpoczął PKS. Ponadto poinformował, że uważa iż zostały poczynione końcowe
ustalenia dotyczące porozumienia odnośnie linii nr 1. Mieliśmy w tej sprawie spotkanie w ubiegłym
tygodniu z p. Skarbnik Gminy Piątnica u Prezydenta Łomży w obecności Skarbnika Miasta oraz
z udziałem przedstawicieli MPK. Sprawa polega na tym, że granicą administracyjną miasta będzie
punkt przesiadkowy, a punkt taki to rondo w Łomży. Natomiast granica administracyjna miasta jest
przed mostem i tam jest odległość 1,8 km. Ten odcinek drogi gmina Piątnica bierze na swoją stronę,
aby nie było zapisu, że gmina ma dofinansować dowóz po terenie miasta, bo pierwotnie było tak iż
chcieli dopłaty w wysokości 50% za kilometrówki na terenie miasta, później zeszli na 40%, co było
i tak dla nas nieopłacalne. Dlatego też poszliśmy na kompromis i ten odcinek 1,8 km wzięliśmy na
gminę Piątnica i wychodzi to 19,69%, ale nie 50% czy 40%.Obecnie schodzimy także z liczby
kursów autobusu linii nr 1, których obecnie jest 17. Przekazaliśmy miastu informację, które kursy
ewentualnie utrzymać w porozumieniu z mieszkańcami Marianowa jak również szkołą w
Marianowie, bo generalnie szkoła kiedyś wróci do dawnego funkcjonowania. Skończyło się na tym
iż do Marianowa będzie 7 kursów plus utrzymane są kursy, które są do mleczarni. W sprawozdaniu
przekazanym przez miasto za 2020 r. było 30 tysięcy wozokilometrów. To teraz będzie tych
wozokilometrów ok. 21 tysięcy. Gmina będzie dokładała środki w kwocie ok. 80 tys. 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. Wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za”
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały - brak. Głosy „przeciw” – brak. Głosy „ wstrzymujące
się” – 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta Marcin,
Świderski Andrzej.
Ad. 4.6)
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 porozumienie takie
przyjmowaliśmy w roku ubiegłym, ale obowiązywało tylko do 2020 r. i wygasło. Należy jego ponowić.
Taka sama sytuacja jest z następnym projektem uchwały, dotyczącym drogi Guty-Kokoszki.

4

Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łomżyńskiemu. Po głosowaniu przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych
biorących udział w głosowaniu – 5. Głosy „za” - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja,
Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta Marcin,
Świderski Andrzej. Głosy „przeciw”
i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 4.7)
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 Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Łomżyńskiemu. Po głosowaniu przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych
biorących udział w głosowaniu – 5. Głosy „za” - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja,
Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta Marcin,
Świderski Andrzej. Głosy „przeciw”
i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 5.8)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Przewodnicząca Komisji odczytała uzasadnienie do projektu uchwały.
Na posiedzenie Komisji przybyła p. Skarbnik Gminy, która omówiła szczegółowo proponowane zmiany
w budżecie gminy.
Radni, po rozpatrzeniu projektu uchwały nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie pozytywnego
zaopiniowania pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy. Po głosowaniu
przestawiła zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu –
5. Głosy „za” - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Dymek Andrzej,
Sobuta Marcin, Świderski Andrzej. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 5.
Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica z kontroli przeprowadzonej przez
Komisję w dniu 26 lutego 2021 r.
Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęła protokołu
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica. Po głosowaniu przestawiła zbiorcze wyniki głosowania
imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu – 5. Głosy „za” - 5 radnych: Komorowska
Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta Marcin, Świderski Andrzej. Głosy
„przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
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Ad. 6.
Projekt sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w załączeniu do oryginału protokołu.
Radni nie wnieśli uwag
Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica. Po głosowaniu przestawiła
zbiorcze wyniki głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu – 5. Głosy
„za” - 5 radnych: Komorowska Agnieszka Alicja, Domitrz Urszula, Dymek Andrzej, Sobuta Marcin,
Świderski Andrzej. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące się” - brak.
Komisja, po rozpatrzeniu sprawozdania nie wniosła uwag. Pani Przewodnicząca Komisji poddała pod
głosowanie imienne wniosek w sprawie przyjęcia sprawozdania.
Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie (sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu).
Ad.6.
W punkcie wolne wnioski głos zabrali:
Pani radna Urszula Domitrz stwierdziła, że po ostatnim szkoleniu wyszło, iż mamy zły plan kontroli,
powinniśmy kontrolować na bieżąco, czyli bieżący rok budżetowy a nie zeszły.
Pani Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że wobec powyższego należy dokonać zmian w planie
kontroli i przygotować projekt uchwały zmieniający plan kontroli i przedłożyć na najbliższej sesji
Radzie Gminy.
Komisja przygotowała projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica na 2021 rok (projekt uchwały w załączeniu do oryginału
protokołu).
Po wyczerpaniu porządku dziennego Pani Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za
udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie Komisji.
Protokołowała

Przewodnicząca Komisji

Bożena Duda

Agnieszka Alicja Komorowska
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