Protokół Nr 29/2021
posiedzenia Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego
w dniu 29 kwietnia 2021 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska53.
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 805 – 857.
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
2. Chaberek Karolina
3. Florczyk Tomasz
4. Pokropowicz Jarosław
5. Weber Krzysztof

Przewodniczący Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
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. Sobczyńska-Wanke Barbara
Sekretarz Gminy
5. Rutkowska Barbara
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy
6. Gosk Anna
Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica
7. Grabias Kazimierz
Radca prawny 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 Przewodniczący Komisji, który powitał zgromadzonych.
Ad. 2.
Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
Pan Przewodniczący Komisji porządek dzienny posiedzenia o treści:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Informacja o podpisaniu protokołu Nr 26/2021, Nr 27/2021 i Nr 28/2021 posiedzenia Komisji.
4. Rozpatrzenie na sesję projektów uchwał Rady Gminy Piątnica w sprawie:
1) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o wysokości dochodów;
2) zmian w budżecie Gminy;
3) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych
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straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2021.
5. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy:
1) sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy za 2020 rok oraz
potrzeby w zakresie pomocy społecznej;
2) przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Pątnica za 2020 rok;
3) informacji z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piątnica na lata 2020-2023” za 2020 rok;
4) sprawozdania z działalności instytucji kultury na terenie gminy Piątnica za 2020 r.;
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Komendy Miejskiej Policji w Łomży w sprawie możliwości
wyasygnowania z budżetu gminy na 2021 rok środków finansowych w kwocie 15 000 zł na zakup
radiowozu oznakowanego.
7. Wolne wnioski.
Radni nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o przyjęcie porządku
posiedzenia. Po głosowaniu przedstawił 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
Ad. 3.
Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że podpisał protokół Nr 26/2021, 28/2021 posiedzenia
Komisji, a protokół Nr 27/2021 podpisała radna Karolina Chaberek.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Ad. 4.1)
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o wysokości dochodów w załączeniu do oryginału protokołu.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Pani Kierownik OPS już mówiłam Państwu radnym na poprzednich posiedzeniach, że mamy obowiązek
ustawowo określić wzór wniosku o dodatek mieszkaniowy. Obowiązek ten mamy wykonać do 1 lipca,
czyli ten wniosek obowiązuje od 1 lipca. Także bardzo proszę o przyjęcie uchwały.
Pan Przewodniczący Komisji zapytał z czym to się wiąże?
Pani Kierownik OPS na poprzednim posiedzeniu już informowałam, że do tej pory ten wzór wniosku był
określony w rozporządzeniu, a w tej chwili zmiana ustawy powoduje, że rada gminy musi ustalić wzór
wniosku o dodatek mieszkaniowy.
Pan Przewodniczący Komisji zapytał, czy mieszkańcy korzystają z tego dodatku.
Pani Kierownik OPS stwierdziła, że w poprzednich latach korzystało 6 osób, a na koniec ubiegłego roku
4 osoby.
Pani Sekretarz Gminy poinformowała, że kryterium przyznania dodatku mieszkaniowego jest kryterium
dochodowe.
Radni, po rozpatrzeniu powyższego projektu uchwały nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne zaopiniowanie pod
obrady sesji projektu uchwały. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania
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imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Florczyk
Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące
się” - brak.
Komisja pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 4.2)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Wójt poinformował, że zmiany w budżecie dotyczą działu 801 Oświata i wychowanie w związku
z dotacją celową na realizację zadań bieżących zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 884 zł oraz
w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6 252 zł.
Radni, po rozpatrzeniu powyższego projektu uchwały nie wnieśli uwag.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne zaopiniowanie pod
obrady sesji projektu uchwały. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania
imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Florczyk
Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące
się” - brak.
Komisja pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad.4.3)
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego
za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach
pożarniczych w załączeniu do oryginału protokołu.
Pan Wójt Gminy poinformował, że w związku z tym, że od 2015 roku nie była podnoszona stawka dla
członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i wynosi ona 15 zł za godzinę.
Chcę stwierdzić, że nasze ochotnicze straże pożarne biorą czynny udział w różnego typu akcjach
ratowniczych na terenie naszej gminy, ale nie tylko, bo i na terenie powiatu i województwa. W innych
gminach ta stawka przedstawia się następująco: Gmina Łomża 23 zł, Gmina Zbójna 22 zł, Gmina
Nowogród 23 zł. Uważam, że nasi strażacy zasługują na to, aby dorównać tą stawkę do wiodących gmin
jeżeli chodzi o działania gaśniczo - ratownicze na terenie całego województwa.
Pan Przewodniczący Komisji poinformował, że w Gminie Mały Płock stawka ta wynosi 18 zł.
Na posiedzenie Komisji przybył p. Antoni Włodkowski - Komendant Gminny OSP Piątnica, który
poinformował, że każda jednostka OSP posiadająca wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, która
została zgłoszona do dowożenia mieszkańców starszych i niepełnosprawnych na szczepienia na Covid19 będą mogły się ubiegać o środki finansowe w kwocie 5 tys. zł od Wojewody Podlaskiego i myślę iż
lada dzień te środki zostaną uruchomione. Wczoraj rozmawiałam z Komendą Miejską Straży, ale nie
mają wytycznych w tej sprawie i czekają na sygnał od Komendanta Głównego.
Pan Przewodniczący Rady rozumiem, że są to wszystkie jednostki OSP.
Pan Komendant Gminny OSP Piątnica poinformował, że zgłosił gotowość wszystkich jednostek, tylko
jak mówiłem wcześniej czekamy na sygnał od Komendanta Głównego.
Pan radny Jarosław Pokropowicz kilka razy już zgłaszałem w Krzewie przepusty pod drogą są
niedrożne. Krzewo dostało nową pompę, czy nie mogliby się wreszcie ruszyć i to poprzetykać.
Pan Wójt musimy też sobie zdawać z tego sprawę, że przez Krzewo przechodzi też droga powiatowa,
to nie jest nasz przepust.
Pan radny Jarosław Pokropowicz czyli trzeba zgłosić do powiatu.
Pan Komendant Gminny OSP Piątnica ja zgłaszałem do Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o
wyczyszczenie przepustów na drodze Krzewo - Nowe Krzewo. Następnie zaprosił do siebie po
posiedzeniu Komisji radnego Pokropowicza, celem przeprowadzenia rozmowy w sprawie, gdyż jak
stwierdził jutro jest sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego.
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Po dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne
zaopiniowanie pod obrady sesji projektu uchwały. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki
głosowania imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych:
Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i
„wstrzymujące się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 4.4)
Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok
2021 w załączeniu do oryginału protokołu.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
Pan Przewodniczący Komisji zapytał, jakie zmiany nastąpiły?
Pan Zastępca Wójta poinformował, że proponuje podwyższenie stawki dla członków Komisji o 50 zł.
Chciałbym uzasadnić takie działanie. Nie wszyscy z nas zdają sobie sprawę z pracy Komisji na terenie
gminy. Praca członków Komisji jest bardzo trudna i coraz bardziej zawiła, w związku z pandemią
i nasilającymi się problemami alkoholizmu i narkomanii występującymi na terenie naszej gminy.
Dlatego też uważam, że jest to jak najbardziej zasadne.
Radni, po rozpatrzeniu nie wnieśli uwag do projektu uchwały.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne zaopiniowanie pod
obrady sesji projektu uchwały. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania
imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Florczyk
Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące
się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały.
Ad. 5.1)
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy za 2020 rok
oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej w załączeniu do oryginału protokołu.
Pani Kierownik OPS poinformowała, że sprawozdanie Państwu radnym zostało przekazane
i uzupełnieniem do sprawozdania jest ocena zasobów jak co roku, czyli troszkę inne ujęcie danych
liczbowych, niż te które są ujęte w sprawozdaniu. Stwierdziła, że jeżeli są jakieś zapytania, to prosiła
o ich zadawanie.
Radni nie zabierali głosu w tym punkcie.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne zaopiniowanie pod
obrady sesji powyższego sprawozdania. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania
imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Florczyk
Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące
się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji sprawozdanie z działalności Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piątnicy za 2020 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
Ad. 5.2)
Przedstawiona ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Pątnica za 2020 rok w załączeniu
do oryginału protokołu.
Radni nie zabierali głosu nad informacją.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne zaopiniowanie pod
obrady sesji powyższej informacji. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania
imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Florczyk
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Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące
się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji informację dotyczącą przedstawionej
oceny zasobów pomocy społecznej dla gminy Pątnica za 2020 rok.
Ad. 5.3)
Informacja z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piątnica na lata 2020-2023” za 2020 rok w załączeniu
do oryginału protokołu.
Radni nie zabierali głosu nad informacją.
Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywne zaopiniowanie pod
obrady sesji powyższej informacji. Po głosowaniu przestawił zbiorcze wyniki głosowania
imiennego. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu - 5. Głosy „za” - 5 radnych: Florczyk
Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosy „przeciw” i „wstrzymujące
się” - brak.
Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji informację z realizacji „Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Piątnica
na lata 2020-2023” za 2020 rok.
Ad. 5.4)
Sprawozdania z działalności instytucji kultury na terenie gminy Piątnica za 2020 r.: Gminnego
Ośrodka Kultury w Piątnicy i Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica w załączeniu do oryginału
protokołu.
W dyskusji głos zabrali:
Pani Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica poinformowała, że od niedawna pełni funkcję
kierownika, a sprawozdanie sporządziła jej poprzedniczka. Następnie stwierdziła, że obecnie realizuje
pierwszy projekt biblioteki. Jest to projekt partnerstwo dla książki na kwotę 6 tys. zł. Mam w planach
pisać dalej projekty i myślę, że coś się będzie działo.
Po dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał kolejno pod głosowanie imienne:
1/ wniosek o pozytywne zaopiniowanie pod obrady sesji sprawozdania z działalności Gminnego
Ośrodka Kultury w Piątnicy.
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 sprawozdanie.
2/ wniosek o pozytywne zaopiniowanie pod obrady sesji sprawozdania z działalności Biblioteki
Publicznej Gminy Piątnica.
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 sprawozdanie.
Ad. 6.
W tym punkcie Komisja przystąpiła do rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Komendy Miejskiej
Policji w Łomży w sprawie możliwości wyasygnowania z budżetu gminy na 2021 rok środków
finansowych w kwocie 15 000 zł na zakup radiowozu oznakowanego.
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Pan Wójt poinformował, że w związku z tym wnioskiem przyjechał do niego Komendant Miejski Policji
w Łomży z Kierownikiem Posterunku Policji w Piątnicy z prośbą o współfinansowanie z czteroma
jednostkami samorządu terytorialnego, czyli Jedwabne, Wizna, Przytuły i Piątnica 50% wkładu do
zakupu nowego radiowozu oznakowanego dla mieszkańców tych czterech gmin. Dlatego też taka
prośba do Państwa jeżeli chodzi o współfinansowanie. Nie wiem jaką decyzję podejmą inne gminy.
Pan Przewodniczący Rady zapytał, z czego zostaną przesunięte środki finansowe na cel wskazany we
wniosku?
Pan Wójt poinformował, że środki finansowe zostaną przesunięte z rezerwy budżetowej.
Pan Przewodniczący Rady w poprzednich latach były przekazywane środki finansowe i nie było żadnej
prośby do Rady żeby opiniować.
Pan Wójt powiedział, że zawsze były opinie.
Pan Przewodniczący Rady ostatnio takiego wniosku nie było.
Pan Zastępca Wójta poinformował, że ostatnio przeznaczono środki finansowe w kwocie 2 tys. zł
na zakup roweru.
Pan Zastępca Wójta przypomniał, że w latach poprzednich, ponieważ byłem w Radzie od 1998 roku,
gmina zakupiła dla Policji samochód marki Polonez, dokładaliśmy 50% do zakupu Forda Transita.
Także co jakiś czas Komenda występuje z wnioskiem o wsparcie finansowe.
Na posiedzenie Komisji przybyła p. Skarbnik Gminy która poinformowała, że środki finansowe
w kwocie 15 000 zł na zakup radiowozu oznakowanego będą przeznaczone z rezerwy budżetowej.
Po dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie imienne wniosek o pozytywnie
zaopiniowanie wniosku Komendy Miejskiej Policji w Łomży w sprawie możliwości wyasygnowania z
budżetu gminy na 2021 rok środków finansowych w kwocie 15 000 zł na zakup radiowozu
oznakowanego.
Wyniki głosowania nad wyrażeniem pozytywnej opinii. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu
- 5 . Głosy „za” - 3 radnych: Chaberek Karolina, Pokropowicz Jarosław, Zduńczyk Piotr. Głosy
„przeciw” - brak. Głosy „wstrzymujące się” - 2 radnych: Florczyk Tomasz, Weber Krzysztof.
Wniosek uzyskał pozytywna opinię Komisji.
Ad. 7.
Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że środki finansowe na zakup radiowozu oznakowanego można
przesunąć z promocji.
Pani Radna Karolina Chaberek uważam, że to jest dobre wyjście z tego względu, że patrząc na działania
kulturowe i promocyjne na terenie całej Polski tych imprez jest bardzo mało. Jak patrzyłam do
sprawozdania za 2020 rok w puli promocji się nic nie zmieniło, żadnych imprez nie było a zostało
wydatkowanych ponad 80 tys. zł, z czego gmina Łomża porównywalna z naszą gminę o połowę mniej.
Pan Wójt stwierdził iż trzeba zagłębić się w wydatkowanie w dziale promocja. Proszę się nie opierać na
tym, że środki finansowe poszły na imprezy, których oczywiście nie było.
Pani Skarbnik Gminy zapytała radnej, czy czytała sprawozdanie, ponieważ w sprawozdaniu napisała na
co zostały wydatkowane środki finansowe.
Pani radna Chaberek oczywiście, że imprez nie było i uważam, ze jest to duża kwota. W ubiegłych
latach były wydatkowane podobne kwoty, a różne imprezy kulturalne były organizowane na terenie
gminy np. różnego rodzaju biegi, korowód i były imprezy dla społeczeństwa. W tym roku praktycznie
nic takiego się nie działo i nie mówię że tylko na terenie gminy, bo na terenie całej Polski, a taka sama
kwota została wydatkowana.
Pana Skarbnik Gminy stwierdziła, że w poprzednich latach były pozyskiwane na promocję darowizny
i wzmacniały ten budżet, także te środki finansowe wynosiły ponad 100 tys. zł.
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że z tych środków pokrywane jest funkcjonowanie strony
internetowej, płacony jest miesięczny abonament i została w ubiegłym roku zakupiona nowa strona
internetowa.
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Pan Przewodniczący Rady zapytał o wydatkowaną kwotę na powyższy cel.
Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, że musiałaby zajrzeć do sprawozdania z wykonania budżetu i w tym
celu zaprosiła P. Przewodniczącego Rady po posiedzeniu Komisji do swego pokoju. Poinformowała,
że Państwo radni otrzymali sprawozdanie. Stwierdziła, że w ubiegłym roku był organizowany „Bieg
Pamięci”.
Pan Wójt poinformował, że w roku bieżącym będzie także zorganizowany „Bieg Pamięci”, którego data
jest przekładana, ale na razie wstępny termin to wrzesień, zależy to od obostrzeń epidemiologicznych.
Pan Przewodniczący Komisji zapytał, czy gmina wydała już środki finansowe w kwocie 1,5 mln zł, które
otrzymała w ramach RFIL-u?
Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że zostało 158 tys. zł. W tamtym roku z tych środków
pokrywaliśmy wykonane inwestycje, aby nie brać dużego kredytu, to je rozdysponowaliśmy,
bo w zasadzie oprocentowanie tych środków jest żadne. Dzięki temu zaciągnęliśmy tylko kredyt
w kwocie 2 mln zł.
Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy została już odebrana inwestycja drogowa na ul. Północnej
w Piątnicy?
Pan Wójt stwierdził, że odbiór już nastąpił.
Pan radny Jarosław Pokropowicz zapytał, jak będzie z pomocą w szkole w Rakowie – Boginiach dla
przedszkolanki, słyszałem że jest problem, bo tylko do końca czerwca ona będzie.
Pan Wójt stwierdził, że nie ma problemu i sprawa jest już załatwiona.
Pan radny Pokropowicz stwierdził, że wobec tego nie jest na bieżąco.
Pan Wójt zwracając się do radnych powiedział, że wiecie dobrze iż szkoły gminę bardzo dużo kosztują
i dokładanie czegokolwiek, to jest generowanie kosztów, ale jest to cel wyższy i nietykalny. Nikt
z Państwa nie wyrazi zgody na reorganizację oświaty i musimy płacić.
Pan Przewodniczący Rady powiedział, że chyba w dobie koronawirusa aż takich dużych kosztów nie
ponosimy.
Pan Wójt poinformował, że nie są ponoszone koszty utrzymania budynku, ale ponoszone są koszty
wynagrodzenia. 85% kosztów utrzymania danej szkoły, to koszty wynagrodzenia pracowników.
Stwierdził, że Zarząd Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i Rzeczypospolitej Polskiej
wnioskuje do rządu, żeby rząd przejął finansowanie nauczycieli, a pozostawił w gestii samorządów
utrzymanie placówek. Jest to bardzo zasadne. Wszyscy mówią, że gmina Piątnica jest bogata, ale mało
kto zdaje sobie z tego sprawę, że gmina Piątnica dokłada do oświaty 8 czy 10 mln zł, które można byłoby
wydać na inny cel.
Pan Radca prawny stwierdził, ze ostatnio jest publikacja iż gmina Choroszcz wystąpiła do Trybunału
Konstytucyjnego odnośnie przepisu, że Kurator decyduje o tym, czy zamknąć szkołę, czy nie i że przepis
ten jest niekonstytucyjny. Niestety gmina ta nie uzyskała zgody na zamknięcie szkoły.
Po wyczerpaniu porządku, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji.
Protokołowała
Bożena Duda
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