PROTOKÓŁ NR VI/19
RADY GMINY MIASTKOWO
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Obrady VI sesji Rady Gminy Miastkowo odbyły się dnia 27 czerwca 2019 r.
w godz. 1000 – 1140 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Miastkowie ul. Łomżyńska 25/1.
Na 15 osobowy skład Rady w sesji udział wzięło 15 radnych.
Radni otrzymali projekty uchwał i materiały będące przedmiotem obrad sesji. Informację
o terminie, miejscu sesji oraz porządku obrad podano do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i umieszczenie
na stronie BIP Urzędu Gminy.
Radni obecni na sesji:
1. Bąkowski Rafał
2. Brzostek Marek
3. Brzostek Teresa
4. Ciecierski Andrzej
5. Grużewski Paweł
6. Iwaniak Łukasz
7. Kamienowski Sławomir
8. Klimek Tomasz
9. Lachowski Sławomir
10. Pawelczyk Danuta
11. Przychodzień Jan
12. Rupacz Henryk
13. Wilk Bożena
14. Zajączkowska Danuta
15. Zaremba Patrycja
Ponadto w sesji uczestniczyli:
1. Cwalina Janina
2. Wilk Bożena
3. Górski Kazimierz
4. Korytkowska Bożena
5. Ciemniewicz Krzysztof
6. Małkowska Janina
7. Bednarczyk Monika
8. Bielacki Tadeusz
9. Pawlińska Iwona
10. Nizik Iwona
11. Długozima Zbigniew
12. Pietrzak Agnieszka
13. Czaplicka Jolanta
14. Bąkowski Rafał
15. Kamińska Maria
16. Zbigniew Cwalina
17. Przyborowska Ewa
18. Kazimierczyk Justyna
19. Ciecierska Grażyna
20. Zacharczyk Michał
21. Bałazy Wojciech

- Sekretarz Gminy
- Skarbnik Gminy
- Wójt Gminy
- Sołtys wsi Chojny - Naruszczki
- Sołtys wsi Czartoria
- Sołtys wsi Drogoszewo, Osetno
- Sołtys wsi Gałkówka
- Sołtys wsi Kaliszki
- Sołtys wsi Kuleszka
- Sołtys wsi Kraska
- Sołtys wsi Leopoldowo
- Sołtys wsi Łuby Kurki
- Sołtys wsi Łuby - Kiertany
- Sołtys wsi Miastkowo
- Sołtys wsi Nowosiedliny
- Sołtys wsi Podosie
- Sołtys wsi Rydzewo
- Sołtys wsi Rydzewo-Gozdy
- Sołtys wsi Rybaki
- Sołtys wsi Sosnowiec
- Sołtys wsi Tarnowo i Łubia
1

22. Włodarska Maria
- Sołtys wsi Zaruzie
- listy obecności w załączeniu do oryginału protokołu.
Przewodniczący Rady dokonał otwarcia VI Sesji Rady Gminy Miastkowo, witając
wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym rada
gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów
ustawowego składu Rady. W dalszej części obrad Przewodniczący poinformował, że obrady
rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do porządku obrad.
Radni nie wnosili uwag do porządku obrad. Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad
uważa za przyjęty, o następującej treści:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o protokole z poprzedniej sesji .
3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz realizacja uchwał Rady
Gminy podjętych na poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między
sesjami.
5. Debata nad raportem o stanie Gminy Miastkowo za 2018 r.- podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Miastkowo wotum zaufania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2018 r., absolutorium dla Wójta Gminy:
a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2018 r.
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo
z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski.
Ad.2. Przewodniczący Rady poinformował, że pkt 1 porządku obrad został zrealizowany.
W związku z powyższym przystąpił do realizacji punktu 2. Przewodniczący poinformował,
że protokół został podpisany bez uwag, do dnia dzisiejszego nie wnoszono żadnych uwag
do treści sporządzonego protokołu.
Ad.3. Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności między sesjami za okres
od dnia 29 maja do 26 czerwca 2019 r. oraz realizację uchwał podjętych na V sesji Rady Gminy.
Radni nie wnosili uwag do przestawionego sprawozdania.
Ad.4. Informację o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami przedstawił
Przewodniczący Rady. Radni nie wnosili uwag do przestawionej informacji.
Ad.5. Przewodniczący poinformował, że następny punkt porządku obrad to debata nad raportem
o stanie Gminy Miastkowo za 2018 r. - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy
Miastkowo wotum zaufania. Jednocześnie poinformował, że Komisje na posiedzeniach
analizowały przedmiotowy raport.
Raport o stanie Gminy za 2018 r. przedstawił Wójt Gminy K. Górski - raport
w załączeniu do protokołu.
Radni nie zabierali głosu w debacie.
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Przewodniczący zarządził 10 - minutową przerwę w obradach. Po przerwie wznowił
obrady.
Następnie Wiceprzewodnicząca odczytała treść projektu uchwały, a Przewodniczący
poddał go pod głosowanie jawne. Na 15 osobowy skład Rady obecnych na sesji było
15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciwnych - 0, wstrzymało się od
głosu - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/35/19 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Miastkowo wotum zaufania wraz z imiennym wykazem
głosowania w załączeniu do protokołu.
Ad.6. Przewodniczący poinformował, że następny punkt porządku obrad to rozpatrzenie
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 r.,
absolutorium dla Wójta Gminy.
Przewodniczący przekazał głos Wójtowi Gminy w celu przedstawienia sprawozdań.
Wójt przedstawił sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2018 r. Sprawozdanie w załączeniu do protokołu.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji.
Przewodniczący Rady zapoznał wszystkich z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Miastkowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r opinia pozytywna. Uchwała Nr IV-00321-9/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 08.04.2019 r. w załączeniu do protokołu.
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ł. Iwaniak zapoznał wszystkich
z opinią Komisji o wykonaniu budżetu Gminy Miastkowo za 2018 r. - opinia Komisji
w załączeniu do protokołu.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnosili żadnych uwag.
a) Następnie Wiceprzewodnicząca odczytała treść projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdań gminy za 2018 r., a Przewodniczący poddał go pod głosowanie jawne.
Na 15 osobowy skład Rady obecnych na sesji było 15 radnych. Za podjęciem uchwały
głosowało 15 radnych, przeciwnych - 0, wstrzymało się od głosu - 0. Przewodniczący stwierdził,
że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr VI/36/19 Rady Gminy Miastkowo
z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań gminy za 2018 r.
wraz z imiennym wykazem głosowania w załączeniu do protokołu.
b) Przewodniczący poinformował, że następny punkt porządku obrad to podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu
za 2018 r. W związku z tym, iż wykonanie budżetu gminy za 2018 r. zostało przez Radę Gminy
przyjęte, Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie
wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 r. oraz opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej o przedłożonym wniosku.
Przewodniczący Komisji Ł. Iwaniak zapoznał wszystkich z wnioskiem Komisji,
a następnie odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez
Komisję Rewizyjną Rady Gminy Miastkowo wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium
za 2018 r. - Skład Orzekający RIO stwierdził, że wniosek Komisji spełnia wymogi określone
w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o finansach publicznych a w szczególności
dotyczy wykonania budżetu, oparty jest na opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
a skład Komisji jest zgodny z wymogami ustawy o samorządzie gminnym wniosek oraz uchwała Nr IV - 00322-14/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 .06.2019 r. w załączeniu do protokołu.
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Radni nie zabierali głosu w dyskusji.
Następnie Wiceprzewodnicząca odczytała treść projektu uchwały, a Przewodniczący
poddał go pod głosowanie jawne. Na 15 osobowy skład Rady obecnych na sesji było
15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciwnych - 0, wstrzymało się od
głosu - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/37/19 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Miastkowo z tytułu wykonania budżetu
za 2018 r. wraz z imiennym wykazem głosowania w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący Rady złożył gratulacje Wójtowi Gminy w związku z otrzymanym
absolutorium.
Wójt podziękował Radzie za otrzymane wotum zaufania oraz udzielone absolutorium,
które daje motywacje do dalszej pracy. W roku bieżącym dołoży wszelkich starań ażeby budżet
został zrealizowaniu zgodnie z jego uchwaleniem. Podziękował Pani Skarbnik, która przez cały
rok dba o budżet i każdą wydaną złotówkę.
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. przedstawiła B. Wilk
Skarbnik Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała
ww. projekt nie wnosząc żadnych uwag.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji.
Wiceprzewodnicząca odczytała treść projektu uchwały, a Przewodniczący poddał go pod
głosowanie jawne. Na 15 osobowy skład Rady obecnych na sesji było 15 radnych.
Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciwnych - 0, wstrzymało się od głosu - 0.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr VI/38/19
Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2019 rok wraz z imiennym wykazem głosowania w załączeniu do protokołu.
Przewodniczący zarządził 10 - minutowa przerwę w obradach. Po przerwie wznowił obrady.
Ad.8. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że w dniu 30 maja br. R. Bąkowski złożył
rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej. W związku z tym przygotowano projekt
uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji.
Następnie Wiceprzewodnicząca odczytała treść projektu uchwały, a Przewodniczący
poddał go pod głosowanie jawne. Na 15 osobowy skład Rady, obecnych na sesji było
15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciwnych - 2, wstrzymał się od
głosu - 1. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Uchwała Nr VI/39/19
Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym
Komisji Rewizyjnej wraz z imiennym wykazem głosowania w załączeniu do protokołu.
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przedstawiła Sekretarz
Gminy J. Cwalina
Radni nie zabierali głosu w dyskusji.
W związku z powyższym Wiceprzewodnicząca odczytała treść projektu uchwały,
a Przewodniczący poddał go pod głosowanie jawne. Na 15 osobowy skład Rady, obecnych
na sesji było 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciwnych - 0,
wstrzymało się od głosu - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta
jednogłośnie. Uchwała Nr VI/40/19 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych wraz z imiennym wykazem głosowania
w załączeniu do protokołu.
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Ad.10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 przedstawiła Sekretarz Gminy.
Radni nie zabierali głosu w dyskusji.
Następnie Wiceprzewodnicząca odczytała treść projektu uchwały, a Przewodniczący
poddał go pod głosowanie jawne. Na 15 osobowy skład Rady obecnych na sesji było
15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych, przeciw - 0, wstrzymało
się od głosu - 0. Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/41/19 Rady Gminy Miastkowo z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku
do lat 5 wraz z imiennym wykazem głosowania w załączeniu do protokołu.
Ad.11. W punkcie interpelacje i zapytania radnych nie zgłaszano interpelacji ani zapytań.
Ad.12. W punkcie wolne wnioski nie poruszano żadnych spraw.
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji oraz wyczerpaniu porządku dziennego
Przewodniczący zamknął obrady VI sesji Rady Gminy Miastkowo.

Protokołowała:
Przewodniczący Rady
Barbara Kalinowska
Henryk Rupacz
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