Protokół nr 13/21
ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji w dniu 5 maja 2021 r.
Wspólne posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Oświaty,
Kultury i Spraw Społecznych, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Rewizyjnej
rozpoczęto o godz. 10:00 a zakończono o godz. 11:00. Komisje obradowały w sali
konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy.
Na posiedzeniu obecnych było 4 członków Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego,
(lista obecności Zał. Nr 1), 3 członków Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych,
nieobecna Jolanta Konopka (lista obecności Zał. Nr 1), 3 członków Komisji Rewizyjnej –
nieobecny Krzysztof Wasiulewski (lista obecności Zał. Nr 1) 3 członków Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji (lista obecności Zał. Nr 1), Wójt Gminy – Sylwester Jaworowski,
Skarbnik Gminy – Gabriela Mioduszewska, Sekretarz Gminy – Pani Danuta Niewińska oraz
Przewodniczący GKPiRPA - Henryk Rakoczy i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
Dorota Bogdańska.
Ad. 1)
Otwarcia trzynastego wspólnego posiedzenia Komisji dokonał wiceprzewodniczący Komisji
Oświaty Pan Janusz Milewski, który przedstawił porządek posiedzenia komisji:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z dwunastego posiedzenia Komisji z dnia 26 stycznia 2021 r.
4. Wyrażenie opinii o projektach uchwał w sprawach:
a/ zmian w budżecie gminy,
b/ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne,
c/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej,
d/ uchwały zmieniającej w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e/ aktualizacji na lata 2021-2024 harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Kołaki Kościelne,
f/ zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy,
g/ określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego,
h/ przystąpienia Gminy Kołaki Kościelne do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego,
i/ wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla gminy Kołaki
Kościelne.
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kołaki Kościelne z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Kołakach Kościelnych za 2020 rok.
7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych za
2020 rok.
8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołaki
Kościelne za lata 2017-2020.

9. Sprawozdanie z realizacji lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności
Lokalnej dla Gminy Kołaki Kościelne” za 2020 rok.
10. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kołaki Kościelne za 2020 rok.
11. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020.
12. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Kołaki Kościelne za 2020 rok.
13. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia (Zał. Nr 2).
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty zapytał o uwagi do porządku posiedzenia.
Uwag do porządku posiedzenia nie było, więc wiceprzewodniczący KO poprosił o przyjęcie
porządku posiedzenia z zaproponowana zmianą poprzez głosowanie:
Komisja Oświaty:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że porządek posiedzenia po zmianach został
przyjęty jednogłośnie.
Komisja Finansów:
- za – 4 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty
jednogłośnie.
Komisja Rewizyjna:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty
jednogłośnie.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek posiedzenia po zmianach został przyjęty
jednogłośnie.
Ad. 3)
Protokoły z dwunastego posiedzenia Komisji Finansów, Komisji Oświaty i Komisji Skarg i
Wniosków oraz z czternastego posiedzenia Komisji Rewizyjnej zostały przyjęte jednogłośnie.
Ad. 4a)
W tym punkcie Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
gminy. Zwróciła uwagę, że została naniesiona jeszcze jedna zmiana do tego projektu uchwały
po stronie dochodów 3 tys. w paragrafie 85195, dostaliśmy 3 tys. na utrzymanie punktu
szczepień i dowozu do punktu szczepień. I tak samo po stronie wydatków jest 3 tys. I o te 3
tys. zwiększy się ogółem dochody oraz wydatki. Tak jak macie w objaśnieniach, zostały
zwiększone w dziale 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę o
kwotę 306 567 zł. są to zwiększenia dotacji w ramach programów finansowanych ze środków
unijnych i zwiększenie to o 159 920 zł – przebudowa i rozbudowa wodociągu na ul.
Jałbrzykowskiego oraz ulicy Podleśnej w Kołakach Kościelnych, 114 600 zł – rozbudowa

wodociągu na ul. Wyszyńskiego w miejscowości Kołaki Kościelne i 32 047 zł – przebudowa
wodociągu w miejscowości Rębiszewo Zegadły. Otrzymaliśmy następne środki z
Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 100 000 zł. To po stronie
dochodów. Wprowadziłam jeszcze 7 572 zł i tu jest te 3 tys. o których mówiłam, czyli to teraz
będzie 10 572 zł na organizację dowozu do punktu szczepień oraz organizację telefonicznego
punktu zgłoszeń. Również otrzymaliśmy środki na wsparcie realizacji programu „Wspieraj
Seniora” w kwocie 3 144 zł. W dziale 900 – była akcja usuwania folii, my jeszcze nie
otrzymaliśmy zwrotu tych środków. W tej chwili została już podpisana umowa i czekamy na
środki, zostały one wprowadzone po stronie dochodów w kwocie 147 635 zł. Została
zmniejszona nam subwencja oświatowa w kwocie 23 481 zł.
Zwiększenie po stronie wydatków, czyli w dziale 400 – 306 567 zł, w dziale 600 transport i
łączność przeznaczyliśmy ten milion złotych z tych dwóch milionów, które teraz
otrzymaliśmy na przebudowę ulicy Jałbrzykowskiego oraz ulicy Krzywej, bo tam będzie dwa
odcinki oraz ulica Podleśna, to będzie w dwóch etapach. Jeszcze 10 692 zł. przeznaczono na
odśnieżanie, bo skończyły się pieniądze, które były przeznaczone na odśnieżanie w tym
pierwszym sezonie, czyli styczeń – marzec. 5 tys. jest dotacji dla Komendy Powiatowej
Policji na zakup samochodu. 20 tys. przeznaczone jest na zakup usług remontowych, czyli
remont samochodu strażackiego w OSP Krusze-Łubnice. 1 100 tys. z RFIL jest przeznaczone
na modernizację budynku po byłej szkole w Zaniach-Leśnicy. 12 000 zł na zakup materiałów
i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie, 24 zł koszty transportu do punktu
szczepień. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 16 500 zł. na budowę placu zabaw w
miejscowości Sanie-Dąb.
Zmniejszenie wydatków na realizację przebudowy drogi gminnej – 134 039 zł. Mieliśmy
przekazać dotację na zakup samochodu dla Krusz, ale w związku z tym, że im się zepsuł ten
samochód, jak wcześniej mówiłam 20 tys. dostaną na remont tego samochodu i już nie będzie
dotacji na zakup nowego samochodu. Oświata i wychowanie – w rozdziale 80101 i 80103
zmniejszenie planów na wydatki na wynagrodzenia osobowe i świetlice rozdział 85401 –
zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie
społeczne i Fundusz Pracy. Pozostało w wydatkach przeniesienie między rozdziałami i
paragrafami z zadań własnych na zadania zlecone, ponieważ dostaliśmy interpretacje z
ministerstwa finansów, że punkty szczepień powinny być z zadaniach zleconych. Na tym Pani
Skarbnik Zakończyła wyjaśnienia do zmian w budżecie.
Wiceprzewodniczący KO Janusz Milewski – ta folia nierozliczona, to nie dostaliśmy za to
zwrotu?
Skarbnik Gminy – umowa dopiero teraz podpisana, czekamy na zwrot. Jest zapłacona. Jest to
tak, że najpierw płacimy, a potem dostajemy refundację.
Janusz Milewski – a ten plac w Saniach to jest na wniosek, czy może lepiej to przełożyć na
drogę w Saniach?
Wójt Gminy – to jest typowo na tego typu działania.
Pani Skarbnik poprosiła jeszcze o pytania.
Członek Komisji Rewizyjnej Dariusz Tyborowski zapytał o zmniejszenie wydatków na
budowę drogi gminnej Gunie Ostrów.
Wójt Gminy – tam była dotacja 1 mln otrzymana, resztę środków rozkładamy, dopiero po
przetargach będzie wiadomo, jak to ostatecznie będzie wyglądało.
Skarbnik Gminy – przesuwam te środki, ale jakie wydatki będą nam potrzebne na
poszczególne inwestycje to i tak będzie wiadomo po przetargach i wtedy będziemy to
przesuwać.
Wójt Gminy – tu na Rębiszewo nie jest zmienione, jest dotacji 991 tys. i 500 tyś. Z naszego
budżetu, tyle nie pójdzie, po przetargu będziemy znali kwotę, wtedy dokładnie uwzględnimy
w budżecie i już będą ostateczne kwoty.

Skarbnik Gminy – jak zauważyliście jest tam ponad 8 mln na to, jak na naszą gminę, jest to
bardzo dużo. Ponad 5 mln jest środków obcych.
Wójt Gminy – jeśli Państwo pamiętacie, na początku naszej kadencji zaczynaliśmy z
budżetem dochodami ok. 10 mln, a mamy teraz 17 mln. To wszystko są środki zdobyte przez
nas tu wspólnie. Jest coraz lepiej i będzie lepiej.
Członkowie komisji nie mieli innych uwag, więc poszczególne komisje wyraziły opinie o
projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy poprzez głosowanie:
Komisja Oświaty:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że zaproponowane zmiany w budżecie gminy
zostały przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 3).
Komisja Finansów:
- za – 4 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że zaproponowane zmiany w budżecie gminy zostały
przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 3).
Komisja Rewizyjna:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że zaproponowane zmiany w budżecie gminy zostały
przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 3).
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że zaproponowane zmiany w budżecie gminy zostały
przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 3).
Ad. 4b)
W tym punkcie Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne. Nadmienił, że ogólne zasady
utrzymania czystości się nie zmieniają, natomiast zmieniają się zapisy, które mają na celu
uszczegółowienie tych zapisów. Np. w rozdziale drugim paragraf 1 pkt 2 był zapis „Określa
się następujące rodzaje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i dwukropek”
Natomiast teraz jest zapis „właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób
selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, obejmujących
następujące surowce:” W zasadzie sens jest ten sam, tylko jest bardziej rozwinięte to. Tego
typu te zmiany właśnie wprowadzamy do tej uchwały. Natomiast tak, jak wspomniałem
zasady utrzymania czystości na terenie gminy nie zmieniają się wcale.
Członkowie komisji nie mieli innych uwag i pytań, więc poszczególne komisje wyraziły
opinie o projekcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kołaki Kościelne poprzez głosowanie:
Komisja Oświaty:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne zostały
przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 4).
Komisja Finansów:
- za – 4 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne zostały
przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 4).
Komisja Rewizyjna:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne zostały
przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 4).
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaki Kościelne zostały
przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 4).
Ad. 4c)
W tym punkcie projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej przedstawił Wójt Gminy. Są wprowadzone
korekty polegające na wpisaniu konkretnych kwot opłat za odpady, żeby było czytelnie i
zrozumiałe dla każdego.
Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji, więc poszczególne komisje wyraziły opinie o
projekcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez głosowanie:
Komisja Oświaty:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i
trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostały przyjęty
jednogłośnie (Zał. Nr 5).
Komisja Finansów:
- za – 4 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i

trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostały przyjęty
jednogłośnie (Zał. Nr 5).
Komisja Rewizyjna:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostały przyjęty
jednogłośnie (Zał. Nr 5).
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i
trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostały przyjęty
jednogłośnie (Zał. Nr 5).
Ad. 4d)
W tym punkcie projekt uchwały w sprawie uchwały zmieniającej w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi omówił
Wójt Gminy. Wyjaśnił, że w tej uchwałę następuje tylko zmiana numeru konta. Nic więcej się
nie zmienia.
Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji, więc poszczególne komisje wyraziły opinie o
projekcie uchwały w sprawie uchwały zmieniającej w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez głosowanie:
Komisja Oświaty:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie uchwały zmieniającej
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zostały przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 6).
Komisja Finansów:
- za – 4 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie uchwały zmieniającej w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zostały przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 6).
Komisja Rewizyjna:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie uchwały zmieniającej w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zostały przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 6).
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
- za – 3 głosy

- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie uchwały zmieniającej w
sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zostały przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 6).
Ad. 4e)
W tym punkcie projekt uchwały w sprawie aktualizacji na lata 2021-2024 harmonogramu
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołaki Kościelne omówiła
kierownik OPS Dorota Bogdańska. Wyjaśniła, że uchwałą Rady Gminy Nr XX/134/17 z dnia
28 września 2017 roku została przyjęta Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w
Gminie na lata 2017-2026 i zgodnie z zapisami rozdziału trzeciego –zarządzanie i
monitorowanie – koordynator Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych powinien co
4 lata poddawać ten dokument przeglądowi oraz aktualizacji. W związku z tym na podstawie
danych z Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za lata 2018-2019, raportu o stanie gminy za
lata 2018 i 2019, danych z Powiatowego Urzędu Pracy, danych z GUS oraz danych Ośrodka
Pomocy Społecznej dokonano analizy w obszarach społecznych, które pozwoliły na
weryfikację zapisów harmonogramu i wyznaczenia nowych kierunków działań na kolejne 4
lata. Wyznaczono trzy cele szczegółowe – rozwój usług na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin,
budowa systemu wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych w gminie i wzrost integracji i
kapitału społecznego. Na tym kierownik OPS zakończyła omawianie tego projektu uchwały.
Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji, więc poszczególne komisje wyraziły opinie o
projekcie uchwały w sprawie aktualizacji na lata 2021-2024 harmonogramu Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołaki Kościelne poprzez głosowanie:
Komisja Oświaty:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie aktualizacji na lata
2021-2024 harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołaki
Kościelne zostały przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr7).
Komisja Finansów:
- za – 4 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie aktualizacji na lata 20212024 harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołaki
Kościelne zostały przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr7).
Komisja Rewizyjna:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie aktualizacji na lata 20212024 harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołaki
Kościelne zostały przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr7).
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie aktualizacji na lata 20212024 harmonogramu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołaki
Kościelne zostały przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr7).
Ad. 4f)
W tym punkcie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy omówił Wójt Gminy. Zmiana ta dotyczy w
rozdziale 1 w § 2 gdzie skreśla się punkt 2, który dotyczy domu w miejscowości
Szczodruchy, który został sprzedany a był on w zasobie gminnym, dlatego trzeba go
wykreślić z tego zasobu. Także mieszkania socjalne, które były wpisane w zasób gminny,
chodzi o mieszkania, które są przy szkole w Szczodruchach, w zasadzie tych mieszkań nie
ma, kiedyś to zostało wpisane i tego dotyczą te zmiany.
Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji, więc poszczególne komisje wyraziły opinie o
projekcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy poprzez głosowanie:
Komisja Oświaty:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zostały przyjęty
jednogłośnie (Zał. Nr 8).
Komisja Finansów:
- za – 4 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zostały przyjęty
jednogłośnie (Zał. Nr 8).
Komisja Rewizyjna:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zostały przyjęty
jednogłośnie (Zał. Nr 8).
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zostały przyjęty
jednogłośnie (Zał. Nr 8).
Ad. 4g)
W tym punkcie Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzoru
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego. Wyjaśnił, że wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
określał kiedyś minister na podstawie rozporządzenia. Teraz to się zmieniło i Rada Gminy

musi wprowadzić taki wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego uchwałą. Ten
wniosek się nie zmienia, tylko obowiązek uchwalenia przechodzi na Radę Gminy.
Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji, więc poszczególne komisje wyraziły opinie o
projekcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego poprzez
głosowanie:
Komisja Oświaty:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie określenia wzoru
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego zostały przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 9).
Komisja Finansów:
- za – 4 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego zostały przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 9).
Komisja Rewizyjna:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego zostały przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 9).
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa
domowego zostały przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 9).
Ad. 4h)
W tym punkcie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kołaki Kościelne do
realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego omówiła kierownik OPS Dorota
Bogdańska. Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 został
opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program ten jest
skierowany do osób z niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne z ZUS lub KRUS.
W Tym programie wsparciem można objąć również dzieci do 16 roku życia z odpowiednim
orzeczeniem o niepełnosprawności. Celem programu jest prowadzenie usługi asystenta
osobistego osoby niepełnosprawnej, jako formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Do
asystenta będzie należało m.in. pomoc w wyjściu i powrocie, dojazdach na rehabilitację, do
lekarza, specjalisty, na zajęcia terapeutyczne, do ośrodków kultury, kina, teatru, pomoc w
zakupach, w załatwieniu spraw urzędowych oraz różnego rodzaju wykonywania czynności
dnia codziennego. Program będzie realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Taki wniosek został już złożony, wstępnie otrzymamy dotację na przyznanie asystenta
osobistego osobie niepełnosprawnej dla dwóch osób niepełnosprawnych z terenu naszej
gminy. Proszę o podjęcie takiej uchwały i przekazania tego zadania do Ośrodka.
Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji, więc poszczególne komisje wyraziły opinie o
projekcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kołaki Kościelne do realizacji Programu
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 realizowanego ze środków
Funduszu Solidarnościowego poprzez głosowanie:
Komisja Oświaty:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Kołaki Kościelne do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –
edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego zostały przyjęty
jednogłośnie (Zał. Nr 10).
Komisja Finansów:
- za – 4 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Kołaki Kościelne do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –
edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego zostały przyjęty
jednogłośnie (Zał. Nr 10).
Komisja Rewizyjna:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Kołaki Kościelne do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –
edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego zostały przyjęty
jednogłośnie (Zał. Nr 10).
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Kołaki Kościelne do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –
edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego zostały przyjęty
jednogłośnie (Zał. Nr 10).
Ad. 4i)
W tym punkcie projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych dla gminy Kołaki Kościelne przedstawił Wójt Gminy. Wyjaśnił, że
taki plan Rada Gminy Kołaki Kościelne uchwalała 3 lata temu i co jakiś czas trzeba
uaktualnić dane. To są tylko takie założenia na przyszłe lata, co będziemy robić. Zakładamy,
że np. w 2023 roku będziemy remontować stację uzdatniania wody w Kołakach Kościelnych.
Te plany są potrzebne, żeby inne instytucje uwzględniły już u siebie, czy to na dotacje, żeby
w swoich planach też to miały. Np. pierwsze trzy pozycje 2021 roku dotyczą budowy
wodociągu na ul. Jałbrzykowskiego, otrzymaliśmy dotację 230 tys. – w tej chwili trwa
opracowanie projektu. Budowa wodociągu na ul. Wyszyńskiego – otrzymaliśmy dotację 143

tys., to jest odcinek od drogi Listopada do Wyszyńskiego, tam gdzie budują się teraz domy i
tych mieszkańców trzeba przyłączyć do wodociągu, dostaliśmy na to dotację i będziemy
ciągnąć wodociąg. Tu także jest zaplanowane budowa wodociągu w miejscowości
Rębiszewo, na który dostaliśmy 60 tys. dotacji związku z tym, że też otrzymaliśmy dotację na
przebudowę tej drogi.
Członkowie Komisji nie podjęli dyskusji, więc poszczególne komisje wyraziły opinie o
projekcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych dla gminy Kołaki Kościelne poprzez głosowanie:
Komisja Oświaty:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Wiceprzewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla gminy Kołaki Kościelne zostały
przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 11).
Komisja Finansów:
- za – 4 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla gminy Kołaki Kościelne zostały
przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 11).
Komisja Rewizyjna:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla gminy Kołaki Kościelne zostały
przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 11).
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
- za – 3 głosy
- przeciw – 0 głosów,
- wstrzymało się – 0 głosów.
Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla gminy Kołaki Kościelne zostały
przyjęty jednogłośnie (Zał. Nr 11).
Ad. 5)
W tym punkcie sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kołaki Kościelne z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020
przedstawiła Sekretarz Gminy Danuta Niewińska. Wyjaśniła, że co roku takie sprawozdanie
przedstawia się Radzie, tych działań w 2020 roku nie było dużo, a spowodowane jest to
pandemią. Jedną z ważniejszych działań to był festyn parafialny. Na terenie Gminy to
głównie działają Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich (Zał. Nr 12).
Członkowie komisji nie wnosili uwag.
Ad. 6)
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Kołakach Kościelnych za 2020 rok przedstawił przewodniczący komisji Henryk Rakoczy.

Zwrócił uwagę na kwestię spożycia alkoholu, i w tym zakresie komisja robi co może, żeby
spożycie był mniejsze, albo żeby miało inną strukturę. Wspieramy ludzi, którzy popadli w
konflikt z alkoholem, próbujemy pomóc rodzinom wysyłając osoby uzależnione na leczenie,
ale skutki tego są bardzo różne. Wiele osób nie chce pojawiać się na te komisje, nie chce
przychodzić, uważają, że ktoś ich pomawia o to, że są uzależnieni, nie chcą się poddać
badaniom. Jeżeli wstępne rozmowy z rodziną, z policja wskazują na to, że jednak ta osoba
jest uzależniona, to wtedy kierujemy na badania przymusowe, na doprowadzenie przez
policję. I wtedy Sąd już orzeka o formie leczenia. Jeżeli człowiek godzi się na leczenie, sam
chce się poddać leczeniu, jest to najczęściej leczenie ambulatoryjne w domu, natomiast jeżeli
jest totalny bunt, sprzeciw i człowiek się nie chce poddać, to wtedy jest leczenie zamknięte. A
jaki jest skutek tego leczenia, jeśli nie chce sam, to już doskonale Państwo wiecie. My
możemy doprowadzić konia o wody, ale zmusić, żeby się napił, to już niekoniecznie.
Próbujemy pomóc, dostarczmy wszystkie informacje, konsultujemy, kierujemy na badania,
kierujemy na leczenie. Gro trzeba stawiać na profilaktykę, żeby zapobiegać, pomagać,
tłumaczyć a nie potem leczyć zaawansowane stadia, bo to najczęściej przynosi mały efekt.
Działania jakie podejmowaliśmy macie Państwo wypisane, ile osób wzięło udział w
spotkaniach, budżet rozliczony. Pani Skarbnik nad tym czuwa, żeby nie przekroczyć tego
(Zał. Nr 13).
Członkowie komisji nie wnosili uwag.
Ad. 7)
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych za 2020
rok przedstawiła kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Dorota Bogdańska. Wyjaśniła,
ze według danych ewidencji ludności na dzień 31.12.2020 r. gminę zamieszkiwało 2 362
mieszkańców, były to zameldowania stałe i czasowe. W 2020 roku z pomocy Ośrodka
udzielanej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej skorzystało 145 rodzin tj. 370 osób.
Ponadto pomocą Ośrodka objęto 137 rodzin ubiegających się o świadczenia rodzinne, 225
rodzin o świadczenie wychowawcze. W 2020 roku pracownicy Ośrodka, głównie pracownicy
socjalni wyjeżdżali w teren 77 razy w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych i
innych. Z uwagi na pandemię, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa wyjazdy w teren były
ograniczone, część wywiadów odbywała się telefonicznie. W okresie do stycznia do grudnia
2020 roku wydawano decyzje administracyjne i informacje o przyznaniu świadczeń. Z
pomocy społecznej wydano 223 decyzje w tym 199 przyznających lub zmieniających
świadczenia, 5 decyzji odmawiających świadczenia, 8 decyzji umarzających postępowanie i
11 decyzji uchylających świadczenia. Ze świadczeń rodzinnych wydano 153 decyzje, w tym
123 decyzji przyznających, 6 decyzji odmawiających, od jednej decyzji wpłynęło odwołanie,
23 decyzje zmieniające, w ty 6 decyzji zmieniono z urzędu oraz jedna decyzja orzekająca o
zwrocie świadczeń. Jeśli chodzi o świadczenia wychowawcze, to wydano 11 decyzji, w tym
jedna decyzja odmowna, dwie wygaszające świadczenia i jedna decyzja zmieniająca
świadczenie oraz 7 decyzji odmawiających wszczęcia postępowania administracyjnego.
Wydano również 21 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego 500+. Ponadto
Ośrodek realizował w 5 rodzinach wypłatę świadczenia wychowawczego, przyznanego i
przekazanego przez inny organ z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania rodziny.
Świadczenie Dobry Start wydano 176 informacji o przyznaniu świadczenia. W 2020 roku
pracownicy Ośrodka sporządzili ok. 340 różnego rodzaju sprawozdań, jesteśmy obsypywani
raportami, sprawozdaniami, analizami itd. Część raportów miała związek z panującą
pandemią, dotyczyła liczby osób zagrożonych przebywających na kwarantannie. Pracownicy
socjalni kontaktowali się z tymi osobami w celu – czy nie potrzebują żywności, czy innych
produktów gospodarstwa domowego. Jeśli chodzi o plan wydatków w 2020 roku, to wydatki
zamknęły się w łącznej kwocie 3 696 381,43 zł. z czego na zadania zlecone – 3 222 746,34 zł,

które były w całości dotowane z budżetu państwa i na zadania własne 474 235 zł z czego
środki własne gminy stanowiły 318 207 zł (Zał. Nr 14).
Członkowie komisji nie wnosili uwag.
Ad. 8)
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kołaki
Kościelne za lata 2017-2020 omówiła kierownik OPS Dorota Bogdańska. Sprawozdanie
dotyczy poprzednich 4 lat. W przedłożonym sprawozdaniu szeroko opisaliśmy realizację
zadań zawartych w strategii (Zał. Nr 15).
Członkowie komisji nie wnosili uwag.
Ad. 9)
Sprawozdanie z realizacji lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności
Lokalnej dla Gminy Kołaki Kościelne” za 2020 rok omówiła kierownik OPS Dorota
Bogdańska. Program jest każdego roku omawiany i w materiałach przedłożonych opisana jest
szczegółowo realizacja zadań. Jeśli są pytania, to proszę (Zał. Nr 16).
Członkowie komisji nie wnosili uwag.
Ad. 10)
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kołaki Kościelne za 2020 rok także
przedstawiła kierownik OPS Dorota Bogdańska. Dokładnie opisane jest w przedłożonym
sprawozdaniu. W 2020 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 34
posiedzenia grup roboczych na rzecz 8 rodzin. W 8 rodzinach prowadzono 9 postępowań,
przy czy w 5 rodzinach procedura Niebieskiej Kraty była założona w 2019 roku. Tutaj
pracownicy socjalni wraz z funkcjonariuszami policji monitorowali sytuację rodzin.
Wspólnych wywiadów było 13. W 2020 roku założono 4 formularze Niebieska Karta A.
Jeden formularz wypełnił pracownik socjalny i trzy funkcjonariusze policji. Jeśli chodzi o
taka analizę to wśród tych kart założonych w 2020 roku to osobą u której podejrzewano, że
stosuje przemoc w rodzinie było w jednym przypadku dorosłe dziecko, w jednym przypadku
rodzeństwo, w jednym przypadku współmałżonek i w jednym przypadku teściowie. Na rzecz
tych rodzin były utworzone grupy robocze, zostały uzupełnione Niebieskie Kraty C, czyli z
osobą, co do której istniało podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz zostały
wypełnione formularze Niebieska Karta D, czyli w stosunku do osoby, co do której istniało
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie (Zał. Nr 17).
Członkowie komisji nie wnosili uwag.
Ad. 11)
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 także przedstawiła
kierownik OPS Dorota Bogdańska. W sprawozdaniu wszystko jest szczegółowo opisane,
jeżeli są pytania to proszę (Zał. Nr 18).
Członkowie komisji nie wnosili uwag.
Ad. 12)
Ocenę zasobów pomocy społecznej Gminy Kołaki Kościelne za 2020 rok przedstawiła Pani
Dorota Bogdańska. Ocena jest co roku przedkładana. Została ona wykonana na podstawie
danych zebranych przez OPS za pośrednictwem systemu aplikacji statystycznej Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To narzędzie umożliwia pobieranie automatyczne
danych z systemów informatycznych. Dokument prezentuje informacje dotyczące danych o
sytuacji demograficznej, społecznej, dane z pomocy społecznej, pobierane świadczenia,
zasoby instytucjonalne, wydatki w pomocy społecznej i innych obszarów pomocy społecznej

oraz współpracę z organizacjami społecznymi. Zawarte dane w ocenie są materiałem
poglądowym, mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji z planowaniem
budżetu w zakresie polityki społecznej na kolejny rok (Zał. Nr 19).
Członkowie komisji nie wnosili uwag.
Ad. 13)
W tym punkcie komisje przygotowały sprawozdania z swej działalności za 2020 rok, które
postanowiły przedłożyć na najbliższej sesji Rady Gminy (Zał. Nr 20).
Ad. 14)
W sprawach różnych głos zabrał Wójt Gminy i poinformował o ostatnich działaniach
związanych z pozyskiwaniem środków na nasze inwestycje. Na drogę Gunie dostaliśmy 1
mln złotych w tej chwili. Trwa projektowanie tej drogi i uzyskiwanie niezbędnych zgód do
remontu. Myślę, że pod koniec roku, może wcześniej, pozwolenie na budowę, zobaczymy w
którym to będzie miesiącu, czy przeprowadzimy w tym roku przetarg, czy na początku
następnego. Zobaczymy jak przebiegnie proces tworzenia dokumentacji, jeśli wszystko
będzie w porządku, to może w tym roku uda nam się ogłosić przetarg. Miejscowość Gosie
Otole – dostaliśmy 320 tys. dotacji. W tej chwili przygotowujemy już dokumentację
przetargową, myślę że już w maju przetarg ruszy i w lato będziemy budować tę drogę.
Dostaliśmy 1 730 tys. na przebudowę ul. Jałbrzykowskiego, Podleśnej i Krzywej wraz z
wodociągiem. Tu też w tej chwili trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej. To
zadanie chyba najdłużej potrwa, ale też przewidujemy uzyskanie pozwolenia już na
przebudowę tych trzech dróg wraz z wodociągiem. Miejscowość Rębiszewo – dostaliśmy
prawie 1 mln zł dotacji i w tej chwili przygotowujemy dokumentację przetargową i myślę, że
już w maju ten przetarg ruszy i maj, czerwiec, lipiec będziemy już rozpoczynać budowę.
Dostaliśmy też 150 tys. dotacji, oczywiście oprócz dotacji Gmina zabezpiecza środki własne,
na budowę wodociągu od ul. Wyszyńskiego do Listopada. Dostaliśmy także taki bonus na
remont budynku po byłej szkole w Zaniach 1.100 tys. i to zostanie przeznaczone na
wykonanie elewacji, wykonanie okien, zmianę dachu, ocieplenie. Mam nadzieję, że uda nam
się założyć fotowoltaikę na dachu, źródło ciepła wymienić. W tej chwili w tym budynku mają
siedzibę Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie „moja Wieś”, a także rusz już dziś Klub
Seniora. Dziś Panie są na szkoleniu, bo ruszamy z tym programem. Wszystko to będzie miało
miejsce w tym budynku. 100% finansowania będzie poza naszym budżetem, my do tego nic
nie dokładamy. W dniu dzisiejszym do Premiera złożyłem wniosek, jeżeli to będzie możliwe,
żeby przyznał nam z rezerwy państwowej środki przeznaczone na rozbudowę Sali
gimnastycznej przy szkole w Kołakach Kościelnych. Mamy taki plan, żeby tam, gdzie jest ta
ściana z tyłu od boiska nieotynkowana, tam dobudować budynek, na piętrze przewidujemy
trybuny a pod spodem jakieś salki, czy to szatnie, czy łazienki, czy salki gimnastyczne, to
zobaczymy w trakcie projektowania, o ile te środki dostaniemy. Sami Państwo wiecie, jak
wygląda sala, wszystkie zajęcia sportowe, czy imprezy sportowe nie mogą się odbyć z
widownią, bo tam nie ma gdzie ustać, jest to niebezpieczne. A taka widownia, to byłaby
wspaniała sprawa dla nas. W tej chwili ubiegamy się o te środki, co będzie, to zobaczymy.
Jak do tej pory Pan Premier jest dla nas łaskawy, najłaskawszy z całego Powiatu. Tak jak
wspomniałem wcześniej przy budżecie, zaczynaliśmy z 10-milionowym budżetem a teraz
mamy 17 milionów. To jest naprawdę duży skok. W tej chwili montujemy latarnie solarne,
porządny sprzęt, wartość inwestycji ponad 200 tys. zł, które też pochodzą z dotacji. Teraz też
instalujemy instalacje fotowoltaiczne, wartość inwestycji 350 tys. zł. Pozyskaliśmy środki na
Straż na nasze jednostki, w tym roku 20 tys. W 2020 roku odebraliśmy 553 tony odpadów, z
czego 238 ton są to odpady zmieszane, natomiast w 2019 roku ilość ta wynosiła 317 ton, czyli
prawie 100 ton mniej. To co robimy ma sens i idzie w dobrym kierunku, czyli edukacja w
zakresie gospodarowania odpadami, segregacji, jest efekt. Wiąże się to z tym, że nie
przewidujemy żadnych podwyżek, gdyby ta tendencja nie była taka spadkowa, czekałyby nas

podwyżki. W tej chwili możemy sobie pozwolić na takie stawki, jakie mamy, zobaczymy jak
to będzie w przyszłości, ale tak to wygląda. W tym roku czekamy jeszcze na ogłoszenie
naboru przez Wojewodę z dróg samorządowych. To jest cykliczne, co roku będą ogłaszane
takie nabory i kolejne drogi będziemy zgłaszać do dofinansowania, dlatego musimy
rozmawiać i podjąć wspólną decyzję, jaka kolejność, jakie priorytety są u nas w gminie w tym
zakresie. Uważam, że te drogi, które już weszły do planu i dostaliśmy te dofinansowanie, są
to najgorsze drogi, jakie są u nas w gminie. Szczerze powiem, Gunie nie była najgorsza, to
jakby taki bonus dostaliśmy, ale trzeba się cieszyć z tego. To jedna droga z kolejki wypada.
Myślę, że ta kadencja naprawdę nam się bardzo bobrze zakończy pod względem inwestycji i
remontów. Myślę, że to nie koniec, bo dopiero na półmetku jesteśmy tej kadencji. Także
będziemy robić wszystko, co tylko możliwe. Ten Rząd, który obecnie jest dla nas bardzo
przychylny, widzicie to Państwo w tych dotacja, które otrzymaliśmy. Na tym Pan Wójt
zakończył przedstawianie obecnej sytuacji w gminie.
Następnie członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Dariusz Dłużniewski zapytał o
podsypkę w tym roku – czy będzie?
Pan Wójt – oczywiście, będzie. Niedawno były przetargi rozstrzygane, mamy już
wykonawców i już proszę zgłaszać do pracownika urzędu, będzie zapisywał w kolejkę i
będziemy działać, jak co roku.
Następnie członek Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Janusz Milewski – zapytał
o drogę powiatową do Podłatk Małych od ósemki, żeby upomnieć się w Powiecie, bo jest w
strasznym stanie. I druga sprawa, czym jest spowodowane odbieranie śmieci kilka razy w
miesiącu, czy to jest na koszt gminy?
Pan Wójt – odbiór śmieci jest zgodnie z ustawą, mamy obowiązek taki harmonogram
stworzyć, to mamy zawarte w regulaminie do czego zobowiązuje nas ustawa. To odbywa się
w ramach tych samych kosztów i my płacimy od tony, nieważne ile razy odbierają. Jest to
umowa na cały rok.
Następnie członek Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Janusz Milewski – w
telewizji słyszałem, że Gmina Kulesza Kościelne odbiera w jakiś sposób folię.
Wójt Gminy – z tego co wiem odbiera, ale za odpłatnością. Możemy też tak zrobić, ogłosić
akcję, to nie gmina płaci, tylko mieszkańcy. Jeżeli będzie zainteresowanie zrobić akcję na
całą gminę, to z chęcią zrobię.
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Wiesława Klimaszewska – jesteśmy
w trakcie montowania tych latarni i jedna rodzina się nie zgodziła, że im tam nie pasuje przy
drodze publicznej ta latarnia, czy byłoby jakieś dopracowanie, gdybyśmy nie zważali na tą
rodzinę, bo to miejsce powinno być oświetlone ze względu, że tam jest przejazd kolejowy,
czy w trakcie byłaby możliwość to zmienić.
Wójt Gminy – to jest dobry pomysł, chciałem ten słup tam postawić, nie było zgody, bo Ci
Państwo chcieli przy samym domu ze 200 m od drogi. Nic nie jest straconego. Ten projekt
zakładał oświetlenie miejsc niebezpiecznych przy drogach publicznych, a nie domów ani
zjazdów prywatnych. BO komisja by przyjechała i zobaczyła coś takiego, to trzeba by było
zwrócić pieniądze. Nas nic to nie kosztowało, i musimy się w 100% dostosować do reguł,
jakie nam narzucają. Nie byłoby najmniejszego kłopotu, gdybym to wcześniej wiedział, ale
jeszcze spróbuję coś z tym zrobić. To nie jest ostatni program, są jeszcze takie możliwości i
będziemy robić.
Członek Komisji Rewizyjnej Dariusz Tyborowski – w Guniach przy stawie jest lampa
skierowana na drogę, czy byłaby możliwość skierowania ją na staw?
Wójt Gminy – proszę zgłosić do pracownika UG.
Członek Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Wiesława Klimaszewska – w
Gosiach Dużych potrzebne są 2 lampy w miejscu budki szkolnej i na zakręcie.
Wójt Gminy – lampy mamy, jak będzie możliwość to tam zamontujemy.

Członek Komisji Finansów Ryszard Milewski zgłosił asfalty w Saniach Dąb przez wieś.
Wójt Gminy – te wnioski mam i jeszcze raz będę wysyłał, tam są też i Sanie. Wysłałem na
ponad 8 mln wniosków, a jak oceniali to nie wiem i będę wysyłał ponownie.
Członek Komisji Finansów Ryszard Milewski zgłosił też zamontowanie lampy
fotowoltaicznej przy mostku, bo tam jest wąska ulica.
Na tym zakończono sprawy różne.
Ad. 7)
Przewodniczący poszczególnych komisji zamknęli posiedzenie komisji.
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