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PROTOKÓŁ NR XVIII/09 
RADY GMINY MIASTKOWO 

z dnia 22 stycznia 2009 roku 
 
 
 Obrady XVIII Sesji Rady Gminy Miastkowo odbyły się dnia 22 stycznia 2009 r.  
w godz. 1000 – 1210 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie. 
Sesję prowadził Przewodniczący Rady Gminy – Henryk Rupacz. Na 15 osobowy skład Rady  
w sesji udział wzięło 13 radnych. 
 
Radni obecni na sesji: 
 

1. Boryszewski Andrzej 
2. Chojnowska Katarzyna 
3. Chojnowski Marcin 
4. Czartoryjska Maria Jadwiga 
5. Długozima Stanisław 
6. Kadłubowski Jarosław 
7. Małkowska Janina 
8. Rudnicka Ewa 
9. Rupacz Henryk 
10. Stefański Szczepan 
11. Szczubełek Radosław 
12. Ustaszewski Wojciech 
13. Zajączkowska Danuta Małgorzata 
 

Radni nieobecni nieusprawiedliwieni: 
 

1. Kamiński Paweł 
2. Rogula Przemysław 

 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 
 

1. Grzejka Lidia Małgorzata - Wójt Gminy 
2. Cwalina Janina  - Sekretarz Gminy 
3. Rydel Pelagia   - Skarbnik Gminy 
4. Pianko Regina   - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastkowie 
5. Małż Bogumiła  - inspektor UG 
6. Korytkowski Janusz  - Sołtys wsi Chojny - Naruszczki  
7. Ciemniewicz Krzysztof - Sołtys wsi Czartoria 
8. Małkowska Janina  - Sołtys wsi Drogoszewo 
9. Bielacki Tadeusz  - Sołtys wsi Kaliszki 
10. Korytkowski Mieczysław - Sołtys wsi Korytki Leśne 
11. Piotrowska Irena  - Sołtys wsi Kraska 
12. Buczyński Jerzy  - Sołtys wsi Leopoldowo 
13. Łuba Wiesław   - Sołtys wsi Łuby - Kurki 
14. Czaplicka Jolanta  - Sołtys wsi Łuby – Kiertany 
15. Kaszuba Robert  - Sołtys wsi Podosie 
16. Kamińska Maria  - Sołtys wsi Nowosiedliny 
17. Prażych Antoni  - Sołtys wsi Miastkowo 
18. Brzostek Teresa  - Sołtys wsi Rydzewo 
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19. Kazimierczyk Kazimierz - Sołtys wsi Rydzewo - Gozdy 
20. Ustaszewska Bożena  - Sołtys wsi Rybaki 
21. Sulkowski Janusz  -Sołtys wsi Sulki 
22. Brzostek Krzysztof  - Sołtys wsi Zaruzie 

- listy obecności w załączeniu. 
 
 Przewodniczący Rady – Henryk Rupacz dokonał otwarcia XVIII Sesji Rady Gminy 
Miastkowo witając wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził 
prawomocność obrad. W dalszej części obrad Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych  
z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do porządku obrad Następnie Przewodniczący 
poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym zmiany  
w porządku obrad mogą być wprowadzone bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu Rady.  

Radna Maria Czartoryjska zgłosiła o wprowadzenie do porządku obrad 
następujących: wniosków: 
1) podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad  
     ich wypłacania. 
2). podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet sołtysom.  

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno zgłoszone wnioski: 
1) wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania. W głosowaniu udział 
wzięło 13 radnych. Za wnioskiem głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się nie było. 
2) Ustalenia diet sołtysom. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za wnioskiem 
głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący stwierdził, że wnioski jednogłośnie uzyskały akceptację Rady. 

W związku z powyższym porządek obrad przedstawia się następująco: 
  
PORZĄDEK  OBRAD: 
 
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 
2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz przedstawienie 

realizacji uchwał Rady Gminy. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania ,,Sąsiedzi”. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Białymstoku odpowiedzi na skargę złożoną przez BT s.c. Zenon Borkowski, 
Krzysztof Tafiłowski na uchwałę Nr XVI/90/08 z dnia 14 listopada 2008 r. 

5. Podjęcie uchwały ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego 
 i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także 
wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo na 2009 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Miastkowie . 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2009 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad  

ich wypłacania. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet sołtysom. 
10. Zapytania i wolne wnioski. 
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P R Z E B I E G   O B R A D: 
 
Ad.1. Przewodniczący Rady zapoznał zebranych z protokołem z poprzedniej sesji.  
Do przedstawionego protokołu nie wnoszono żadnych uwag. W związku z powyższym  
na wniosek Przewodniczącego odbyło się głosowanie jawne przyjęcia protokołu  
z poprzedniej sesji. Na 15 osobowy skład Rady obecnych na sesji było 13 radnych, 
głosowało 13 radnych. Za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało 13 radnych, 
przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było. Przewodniczący stwierdził,  
że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie. Informacja o protokole  
z poprzedniej sesji w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
Ad.2. Wójt Gminy – Lidia Grzejka przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności między 
sesjami za okres od dnia 29 grudnia 2008 r. do dnia 22 stycznia 2009 r. oraz realizację 
uchwał za ten okres. Do przedstawionych tematów radni nie wnosili żadnych uwag. 

Przewodniczący przyjęcie sprawozdania poddał pod głosowanie jawne.  
Na 15 osobowy skład Rady obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.  
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących 
się od głosu nie było. Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie zostało przyjęte 
jednogłośnie. Sprawozdanie oraz realizacja uchwał w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
Ad.3. Pani Wójt przedstawiła projekt uchwały wraz ze statutem w sprawie przystąpienia  
do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Sąsiedzi”. Poinformowała, że jest to 
partnerskie porozumienie 7 gmin powiatu łomżyńskiego (gm. Pątnica, Łomża, Miastkowo, 
Śniadowo, Wizna, Jedwabne, Przytuły), które będzie miało wpływ na rozwój danego 
obszaru. W Stowarzyszeniu działamy na prawach równości -równym podziale środków 
(wkładanych i pozyskiwanych). Do końca marca br. można składać wnioski na pozyskanie 
środków z LIDERA w ramach programu Odnowa Wsi.  

Radni nie zgłaszali żadnych uwag. Komisja również pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały. 

W związku z powyższym projekt uchwały Przewodniczący poddał pod glosowanie 
jawne. Na 15 radnych Rady Gminy obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało  
13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciwnych nie było, 
wstrzymujących się od głosu nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/98/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia  
22 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania ,, Sąsiedzi” w załączeniu do oryginału protokołu. 

 
Ad.4. Inspektor Jan Lipiński poinformował, że Rada Gminy na poprzedniej sesji podjęła 
uchwałę w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 
odpowiedzi na skargę złożoną przez BT spółkę cywilną Zenon Borkowski, Krzysztof 
Tafiłowski na uchwałę Nr XV/78/08 z dnia 25 września 2008 r. Zarządzeniem 
Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku  
z dnia 5 stycznia 2009 r. skarga została rozdzielona na dwie oddzielne sprawy, w związku,  
z czym Rada Gminy winna ponownie wnieść odpowiedź na złożoną skargę na uchwałę  
Nr XVI/90/08 z dnia 14 listopada 2008 r. Następnie odczytał projekt uchwały wraz  
z uzasadnieniem. 
 Do przedmiotowego projektu uchwały radni nie zgłaszali żadnych uwag. W związku  
z powyższym projekt uchwały Przewodniczący poddał pod glosowanie jawne. 
Na 15 radnych Rady Gminy obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych. 
 Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących  
się od głosu nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.  
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Uchwała Nr XVIII/99/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 stycznia 2009 r.  
w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku 
odpowiedzi na skargę złożoną przez BT s.c. Zenon Borkowski, Krzysztof Tafiłowski  
na uchwałę Nr XVI/90/08 z dnia 14 listopada 2008 r. w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę w obradach. Po przerwie wznowił obrady 
sesji. 
 
Ad.5. Wójt Gminy zapoznała z projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie Gminy Miastkowo na 2009 rok wyjaśniając, 
że Karta Nauczyciela obliguje organ prowadzący - Radę do ustalenia w drodze regulaminu 
wysokości stawek dodatków oraz zasady ich przyznawania. Zasady takie zostały określono  
w przedmiotowym projekcie. Regulaminy były uzgodnione z przedstawicielami Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, który nie wnosił żadnych zastrzeżeń. 
 Następnie Przewodniczący poprosił o pytania dotyczące projektu.  

Radni nie zgłaszali żadnych uwag.. 
 Komisja Budżetowa oraz Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego bez zastrzeżeń 
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. 
 Następnie Przewodniczący projekt uchwały poddał pod głosowanie jawne.  
Na 15 osobowy skład Rady obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.  
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od 
głosu nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała Nr XVIII/100/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 
niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowe 
zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach na terenie 
Gminy Miastkowo na 2009 rok w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
Ad.6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej – Regina Pianko poinformowała,  
że w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych Ośrodek Pomocy Społecznej  
z dniem 1 stycznia br. prowadzi własną gospodarkę finansową. Dlatego też zachodzi 
konieczność zaktualizowania zadań Ośrodka, a tym samym uchwalenia nowego statutu. 
Następnie przedstawiła projekt uchwały. 
 Do przedmiotowego projektu nie wnoszono żadnych uwag. Komisja Rolnictwa  
i Rozwoju Gospodarczego również bez zastrzeżeń zaopiniowała projekt uchwały. 
 W związku z powyższym Przewodniczący projekt uchwały poddał pod głosowanie 
jawne. Na 15 osobowy skład Rady obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało  
13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciwnych nie było, 
wstrzymujących się od głosu nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została 
podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/101/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia  
22 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Miastkowie w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
Ad.7. Przewodniczący Rady przedstawił plan pracy Rady Gminy na 2009 r. informując,  
iż radni mogą zgłaszać swoje propozycje, które winny znaleźć się w tematyce obrad.  
Radni nie zgłaszali żadnych propozycji ani uwag do przedstawionego planu.  
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W związku z powyższym projekt uchwały poddano pod głosowanie jawne. Na 15 osobowy 
skład Rady obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych. Za podjęciem 
uchwały głosowało 13 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie 
było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała został podjęta jednogłośnie.  
Uchwała Nr XVIII/102/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie 
uchwalenia planu sesji Rady Gminy na 2009 rok w załączeniu do oryginału protokołu. 

 
Ad.8. Przewodniczący wyjaśnił, że Komisja Budżetowa zaproponowała rozpatrzenie tematu 
dotyczącego diet radnych. W tym celu przygotowała projekt uchwały, który wraz  
z przyjęciem punktu do porządku dziennego został przekazany radnym.  
W związku z powyższym poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetowej o przedstawienie 
przedmiotowego projektu. 
 Radna Maria Czartoryjska wyjaśniła, że Komisja na swoim posiedzeniu przygotowała 
projekt uchwały proponując następujące wysokości diet: 
1) radny za udział w obradach sesji bądź posiedzeniach komisji otrzymuje dietę w wysokości  
    165 zł, 
2) Przewodniczący Rady otrzymuje miesięczną dietę zryczałtowana w wysokości 1.100 zł, 
3)Wiceprzewodniczący Rady otrzymuje miesięczną dietę zryczałtowaną w wysokości 460 zł. 
 Przewodniczący zwrócił się z pytaniem czy są jeszcze inne propozycje. 
 Radny Marcin Chojnowski zaproponował pozostawić diety na starych zasadach. 
 Innych propozycji nie zgłaszano. W związku z powyższym Przewodniczący 
propozycje poddał pod głosowanie informując jednocześnie, że każdy z radnych dysponuje 
jednym głosem i tak: 
1)  projekt uchwały Komisji otrzymał 10 głosów 
2)  propozycja radnego otrzymała 3 głosy. 

Przewodniczący stwierdził, że większością głosów radni zaakceptowali propozycje 
Komisji Budżetowej. 
 Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Na 15 osobowy 
skład Rady obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych. Za podjęciem 
uchwały głosowało 13 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od głosu nie było  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała został podjęta jednogłośnie.  

Uchwała Nr XVIII/103/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie 
wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania w załączeniu  
do oryginału protokołu. 
 
Ad.9. Podobnie jak w punkcie poprzednim projekt uchwały w sprawie ustalenia diet 
sołtysom przedstawiła Przewodnicząca Komisji Budżetowej proponuje wysokość diety  
w kwocie 65 zł. Innych propozycji nie zgłaszano. 
 Następnie na wniosek Przewodniczącego odbyło się głosowanie projektu uchwały. 
Na 15 osobowy skład Rady obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.  
Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciwnych nie było, wstrzymujących się od 
głosu nie było Przewodniczący stwierdził, że uchwała został podjęta jednogłośnie.  
Uchwała Nr XVIII/104/09 Rady Gminy Miastkowo z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie 
ustalenia diet sołtysom w załączeniu do oryginału protokołu. 
 
 Sołtys wsi Rybaki – Bożena Ustaszewska stwierdziła, że taka podwyżka diet jest dla 
sołtysów krzywdząca. Sołtysa obarcza się wieloma obowiązkami a docenić nie ma komu, 
niedługo nie będzie komu pełnić tej funkcji. 
 Sekretarz wyjaśniła, że rozważamy zmianę uchwały dotycząca prowizji dla sołtysów.  

Przewodniczący zasugerował, że po jakimś czasie będzie można zmienić uchwałę 
odnośnie wysokości diet sołtysów. 
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Ad.10. W punkcie zapytania i wolne wnioski rozpatrywano sprawy: 
 
- Pani Wójt zapoznała radnych z pismami wystosowanymi do Zarządu Dróg Powiatowych  
w sprawie zimowego utrzymania dróg. 
 
- Inspektor Bogumiła Małż poinformowała radnych, że została zawarta umowa  
z nowoutworzoną jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnach – Naruszczkach  
na użytkowanie działki oraz budynku po byłej szkole, po czym odczytała treść umowy. 
Następnie wyjaśniła, że do podpisanej umowy zostanie zawarty aneks, w którym będą 
szczegółowo określone warunki użytkowania tzn. wykonywanie bieżących remontów, 
ogrzewanie, opłaty za zużytą energię, wodę, utrzymanie całej działki w pełnej kulturze rolnej 
(koszenie trawy, usuwanie chwastów, zbędnego zakrzewienia oraz innych zanieczyszczeń) 
oraz możliwość dysponowania przez Gminę lokalami mieszkalnymi w szczególnych 
sytuacjach – zdarzeniach losowych. 
 
- Przewodniczący Rady poinformował, że Pan Waldemar Boć zwrócił się z prośbą  
o możliwość zakupu budynku Lecznicy Zwierząt w Miastkowie wraz z działką.  
W przypadku gdyby takiej możliwości nie było, chciałby nabyć część działki z wydzielonym 
budynkiem gospodarczym na dalsze prowadzenie usług weterynaryjnych. 
 Inspektor Bogumiła Małż wyjaśnił, że umowa najmu na przedmiotową nieruchomość 
z zainteresowanym została zawarta na okres 3 lat tj. do końca czerwca 2011 r.  
Ponadto poinformowała, że Panu Boć nie przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
wynajmowanego lokalu użytkowego, należałoby ogłosić przetarg nieograniczony  
na sprzedaż. Nie można zagwarantować, że zainteresowany nabędzie przedmiotową 
nieruchomość. Pierwszeństwo w nabyciu przysługuje tylko najemcom lokali mieszkalnych 
znajdujących się na piętrze budynku. 
 Przewodniczący zasugerował, że podział działki nie wchodzi w grę, ponieważ  
w przyszłości może ograniczyć możliwość zagospodarowania przedmiotowej działki, a także 
spowodować spadek jej atrakcyjności oraz wartości. 
 Komisja Budżetowa proponuje dokonać rozbudowy gimnazjum dla prawidłowego 
funkcjonowania szkół, ażeby cała oświata była zlokalizowana w jednym miejscu.  
Budynek agronomówki dostosować na lokale mieszkalne i przenieść lokatorów z budynku 
Lecznicy. Natomiast całą nieruchomość przeznaczyć na sprzedaż. 
 Po dość długiej dyskusji radni jednogłośnie opowiedzieli się za sprzedażą 
nieruchomości (Lecznica Zwierząt wraz z działką) w formie przetargowej wraz z lokalami 
mieszkalnymi. Za taką opinią głosowało 13 radnych obecnych na sesji. 
 
- Pani Wójt poinformowała, że najemcy budynku ,,sześciorak” w Tarnowie złożyli podania  
o obniżenie im bonifikaty z tytułu nabycia mieszkań i gruntu. Jedno z podań odczytano.  
W związku z tym Wójt poprosiła o opinię w tej sprawie Radę Gminy.  
 Radna Danuta Zajączkowska zasugerowała, że kwoty za wykup mieszkań i gruntu  
 nie są wysokie i jeżeli chcą to niech wykupują na proponowanych im warunkach. 

Wywiązała się dyskusja w wyniku, której radni podtrzymali swoją decyzje odnośnie 
50 % bonifikaty, jednakże proponują zainteresowanym umożliwienie nabycia i rozłożenia  
na raty ceny sprzedaży lokali. Za takim rozwiązaniem głosowało jednogłośnie 13 radnych 
obecnych na sesji. 
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- Sołtys wsi Sulki zgłosił potrzebę dostawienia trzech słupów oświetleniowych na odcinku  
od wsi do drogi krajowej. 

Pani Wójt wyjaśniła, że trzeba najpierw zrobić dokumentacje a realizacja byłaby 
dopiero na drugi rok. 

 
 

 W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji oraz wyczerpaniem porządku dziennego  
Przewodniczący zamknął obrady XVIII Sesji Rady Gminy Miastkowo. 
 
 
Protokołowała: 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
Barbara Kalinowska  
                            Henryk Rupacz 
 
 


