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P R O T O K Ó Ł Nr XXIV.2017
ze zwyczajnej XXIV sesji Rady Gminy Szudziałowo
odbytej w dniu 14 grudnia 2017 roku.
Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Rozpoczęła się
o godz. 14 , a zakończyła o godz. 1515
00

Na stan 15 Radnych w sesji uczestniczyło 13, zgodnie z załączoną listą
obecności.
Obecni:
1. Borowik Daniel
2. Baranowski Krzysztof
3. Bułatewicz Wojciech
4. Charytoniuk Ewa
5. Fiłonowicz Mariusz
6. Łapiński Mariusz
7. Jolanta Miakisz
8. Ignatowicz Ryszard
9. Kędyś Elżbieta Irena
10.Olchowik Danuta
11.Oleksza Sławomir
12.Onoszko Michał Antoni
13.Stasiewicz Jerzy Zbigniew

Nieobecni usprawiedliwieni:
1.

Olchowik Leszek

2.

Worobiej Wiesław
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Udział wzięli:
1. Tadeusz Tokarewicz

- Wójt Gmin

2. Aneta Maliszewska

- Sekretarz Gminy

3. Anna Czeremcha

- Skarbnik Gminy

Sesję prowadziła Pani Elżbieta Irena Kędyś – Przewodnicząca Rady Gminy
Szudziałowo.
Po dokonaniu otwarcia i przywitaniu przybyłych przedstawiła projekt
porządku.
Pan Tadeusz Tokarewicz – Wójt Gminy wnosił ujęcie do porządku sprawy
opłat za odbiór odpadów komunalnych. Wniosek uzasadnił dużym wzrostem opłat
za odbiór odpadów w wyniku przetargu na wybór podmiotu świadczącego usługi
w tym zakresie.
Na roboczo ustalono, że problemem powinny się zająć Komisje, a uchwała
powinna być podjęta w obecności sołtysów wsi.
Porządek bez uwzględnienia wnioskowanego punktu przyjęto 13 głosami.
Porządek:
1. Otwarcie.
2. Ustalenie porządku.
3. Przyjęcie uchwały w sprawie obsługi finansowej i administracyjnej
gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Wolne wnioski.
5. Odpowiedź na wolne wnioski.
6. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
7. Zamknięcie obrad.
Ad.1.
Jak wyżej w niniejszym protokole.
Ad.2.
Jak wyżej w niniejszym protokole.
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Ad.3.
Projekt uchwały był w posiadaniu Radnych.
(Kopia w załączeniu).
Wyjaśnienia przedstawił Pan Tadeusz Tokarewicz – Wójt Gminy, stwierdzając
między innymi:









Przy poprzednich przepisach każda jednostka organizacyjna musiała mieć
oddzielną księgowość. Obecnie przepisy uległy zmianie. Ustawodawca
dostrzegł potrzebę zmiany i umożliwił prowadzenie księgowości przez jedną
jednostkę dla jednostek pozostałych.
W naszym przypadku gdyby nadal księgowość była prowadzona oddzielnie
należy zakupić każdej jednostce programy komputerowe i zapewnić
konserwację. Z tym wiążą się wysokie koszty. Można też powierzyć
Urzędowi Gminy obsługę finansową pozostałych jednostek. Koszty będą
o wiele niższe.
Rada nie zdecydowała się w minionym okresie utworzyć CUW jak też na
przeniesienie księgowości szkolnej do Urzędu Gminy.
W 25 jednostkach na terenie województwa jest prowadzona kontrola przez
NIK. Jej wyniki będą podstawą do wniosków dla gmin na terenie całego
kraju.
Nie będę narażał siebie i kierowników jednostek aby ponosić
odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego funkcjonowania jednostek i ich
obsługi. Dlatego od nowego roku musi zostać problem unormowany. Decyzja
należy do Rady Gminy. Przy czym powinna zostać podjęta dzisiaj bowiem
w dniu 28 grudnia na kolejnej sesji będzie już za późno. Nie będzie czasu na
działania organizacyjne.

Głos zabierali:
Pani Elżbieta Irena Kędyś
 Gdyby nie było kontroli czy funkcjonowanie jednostek byłoby zmieniane?
 Czy działania podejmujemy pod kontrolę?
Pan Tadeusz Tokarewicz – Wójt Gminy
 Kontrola była spodziewana. Próby unormowania sytuacji były podejmowane.
Obecnie nie będę się narażał na kary jak też nie będę narażał na kary
kierowników jednostek.
 Mamy dwie ewentualności w zależności która zostanie wybrana to tak będę
postępował.
Pan Krzysztof Baranowski
 Problem powinien być szczegółowo wyjaśniony podczas proponowania
utworzenia CUW.
 Obecnie też nie ma porównania kosztów.
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Pan Tadeusz Tokarewicz – Wójt Gminy
 Sprawa utworzenia CUW była analizowana przez Radę może 2 godziny. Jest
to kompetencja Rady.
 Księgowość obecnie prowadzona byłaby dla wszystkich jednostek prócz
ZGK przez Urząd Gminy.
 Nie wchodzi w rachubę zatrudnianie nowych pracowników lub zwalnianie.
Mogą być tylko przeniesienia.
Pani Anna Czeremcha – Skarbnik Gminy
 Przy zakupie programów koszty wyniosą ok. 77 tys złotych. W przypadku
powierzenia obsługi Urzędowi Gminy koszty będą w granicach 12 tys.
złotych.
Pani Elżbieta Irena Kędyś
 Nie każdy radny zna problem. Dlatego są zadawane pytania. Nie można się
denerwować. Nie jest to jakaś złośliwość. Chodzi o konkrety.
 Czy wcześniej proponowana obsługa przez CUW różni się od obecnej
propozycji obsługi przez Urząd Gminy.
Pan Tadeusz Tokarewicz – Wójt Gminy
 Chodzi tu o mieszkańców gminy. Propozycja zmierza do uniknięcia
zbędnych wydatków.
 CUW był proponowany jako oddzielna jednostka organizacyjna. Obecnie
zadania będzie realizował Urząd Gminy na posiadanym sprzęcie
komputerowym.
 Ustawodawca widząc problemy małych gmin zmienił prawo.
Pani Aneta Maliszewska – Sekretarz Gminy
 W obecnej sytuacji trudno jest podzielić czas pracy dla osób zajmujących się
obsługą finansową jednostek
Dalszych głosów nie było wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy
odczytała projekt uchwały i poddała pod głosowanie.
Uchwałę przyjęto 9 głosami, przy 4 głosach wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr XXIV.158.2017
stanowi w protokole stronę Nr 8.
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Ad.4.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
Pan Stanisław Nicewicz
 Zmienić plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Z uwagi na ujętą
możliwość budowy
wiatraków rolnicy nie mogą nabywać gruntów
sprzedawanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 Podjąć działania w zakresie uniemożliwienia wylewania nieczystości
(pofermentu) w pobliżu zabudowań w Knyszewiczach przez jednego
z rolników.
 Na budowę dróg używać prawdziwego żwiru. Drogi będą trwalsze.
 Na sali gimnastycznej przy szkole w Szudziałowie jest zimno.
Pan Mariusz Fiłonowicz
 Uczniowie chorują bo zimno jest też w salach lekcyjnych.
Pan Michał Antoni Onoszko
 Poprawić stan drogi Zubrzyca Wielka – Minkowce. PKS zawiesił kursy.
Pani Jolanta Miakisz
 Poprawić stan nawierzchni ulicy wsi Nowy Ostrów oraz drogi Nowy Ostrów
– Ostrów Północny (biegnącej obok dawnej firmy polonijnej).
Pan Krzysztof Baranowski
 Na przystankach autobusowych pojawiły się nowe kosze na śmieci. Czy
wstawia jej Gmina?
 Czy jest możliwość wykorzystania funduszu sołeckiego do końca roku?
Jeżeli Rada uchwaliła to powinien być wykorzystany.
Pan Jerzy Zbigniew Stasiewicz
 Czy z funduszu sołeckiego można zakupić blachę na budynki gospodarcze
przy świetlicy w Wojnowcach?
 Jaka przyczyna jest w zwolnieniu Dyrektora ZGK? Czy przyczyną jest moja
wypowiedź z poprzedniej sesji. Pracownicy ZGK przy wymianie kosza
w Wojnowcach pracowali dwa dni.
Pan Ryszard Ignatowicz
 Czy na sesjach zgłaszać potrzebę wykorzystania funduszu sołeckiego?
Pani Elżbieta Irena Kędyś
 Czy jeszcze można wykorzystać fundusz sołecki?
 Usunąć drzewa stanowiące zagrożenie usytuowane przy drodze gminnej
w Nowince w pobliżu mostu.
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Ad.5.
Odpowiadając na interpelacje i wolne wnioski Pan Tadeusz Tokarewicz – Wójt
Gminy stwierdził między innymi:
 Kosze ustawiono w ramach utrzymania porządku i czystości na terenie
gminy.
 Jak jest uzasadniona potrzeba to fundusz sołecki można wykorzystać. Nie
zlecamy jednak innym podmiotom wykonywania poprawy nawierzchni dróg.
Trzeba podejmować racjonalne decyzje odnośnie wykorzystania środków
finansowych w tym z funduszu sołeckiego. Trzeba też pamiętać o potrzebie
posiadania wolnych środków finansowych w roku przyszłym na realizację
zadań oczekiwanych przez Radnych. Pod uwagę bierze się budowę drogi do
Minkowiec i przez Nowinkę do Talkowszczyzny, ponieważ nie doszła do
skutku budowa w ramach współpracy transgranicznej. Jeżeli stan finansów
pozwala, to fundusz jest wykorzystywany.
 Pracownicy Urzędu byli w Knyszewiczach i sprawdzali problem wylewania
nieczystości. Odpowiedź w tej sprawie zostanie udzielona.
 Zmieniła się ustawa i obecnie żadna firma nie podejmuje się budowy farm
wiatrowych. Nie planuje się zmiany planu zagospodarowania przestrzennego
ze względów finansowych.
 Projekt hali sportowej przy szkole nie sprawdził się w naszych warunkach.
Podczas budowy był inspektor nadzoru i to on powinien czuwać nad
prawidłowością robót budowlanych.
 Drogi żwirowe są niszczone przez ciężkie pojazdy. Wymienione odcinki są
drogami powiatowymi. Nie zawsze powiat reaguje na przekazywane wnioski
i dlatego część robót wykonuje gmina, bowiem problem dotyczy naszych
mieszkańców.
 Dyrektor ZGK nie został zwolniony.
Głos jeszcze zabrali:
Pan Wojciech Bułatewicz
 Dlaczego wniosek w sprawie budowy drogi przez Nowinkę znalazł się na
liście rezerwowej?
Pan Stanisław Nicewicz
 Trudno jest sprawować nadzór nad pracownikami ZGK. Nie można
jednocześnie być przy nich jeżeli pracują w kilku miejscach.
Z doświadczenia wiem, że przy braku nadzoru efekty pracy są małe,
a zdarzają się też fakty spożywania alkoholu.
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Pani Elżbieta Irena Kędyś
 Jeżeli ZGK nie spełnia oczekiwań to należy zastanowić się czy powinien
funkcjonować.
Pan Tadeusz Tokarewicz – Wójt Gminy
 W zależności od sytuacji pracownicy otrzymują kary dyscyplinarne lub są
zwalniani.
 Strona
białoruska składała szereg wniosków wspólnie z różnymi
samorządami. Preferowała jednak realizację w pierwszej kolejności innych
zadań, które nie były ujęte w naszym wspólnym wniosku.
Ad.6.
Do treści protokołu uwag nie wniesiono i został on przyjęty 12 głosami, przy
1 głosie wstrzymującym się.
Ad.20.
Po tym wobec wyczerpania porządku Pani Elżbieta Irena Kędyś
Przewodnicząca Rady Gminy dokonała zamknięcia XXIV nadzwyczajnej sesji
Rady Gminy dziękując wszystkim za udział.
Protokołował:
Jan Muciuś

PRZEWODNICZĄCA
Elżbieta Irena Kędyś

