Protokół Nr VI/19
sesji Rady Gminy Łomża
odbytej w dniu 29 marca 2019 r.
Posiedzenie odbywało się w sali Nr 313 Publicznego Gimnazjum Nr 9 przy ul. Marii Skłodowskiej
Curie 1a, pod przewodnictwem Pana Sławomira Zacharczyka – Przewodniczącego Rady.
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 1100, zakończyło o godz. 1330.
W sesji udział wzięło 14 radnych, na ogólną liczbę 15 (nieobecna radna Jolanta Jałowiecka) lista
obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu
Ponadto w sesji udział wzięli:
Goście:
1) Piotr Kłys – Wójt;
2) Dorota Pazik – Sekretarz Gminy;
3) Anna Lachowska – Skarbnik Gminy;
4) Sławomir Gawrych – Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża;
5) Antoni Szepietowski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury;
6) Jerzy Sęk – Dyrektor GOK w Pniewie;
7) Mateusz Hil – inspektor;
8) Małgorzata Kozicka – Kierownik OPS Gminy Łomża;
9) Krystyna Pieńkowska – pracownik OPS Gminy Łomża.
(lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu)
Sołtysi – 17 osób (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu)
Przebieg sesji:
Przewodniczący Rady Gminy Łomża dokonał otwarcia VI sesji, powitał radnych oraz zaproszonych
gości. Stwierdził, że w obradach uczestniczy 14 radnych i obrady są prawomocne. Poinformował, że
obrady sesji są nagrywane i transmitowane za pośrednictwem internetu. Zawnioskował o dodanie do
porządku obrad pkt. 9 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok z przesunięciem
pozostałych punktów. Zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. „Za”
głosowało 14 radnych /imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 4 do protokołu/. Porządek
obrad został zmieniony jednogłośnie.
Przewodniczący zapytał, czy są dodatkowe uwagi do proponowanego porządku obrad. Uwag nie
zgłoszono. Porządek obrad przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Informacja z prac wójta między sesjami.
Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na V sesji.
Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu,
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b) zmian w budżecie na 2019 rok,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2019-2026 wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2026,
d) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych Gminy Łomża
z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Łomża,
f) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Łomża,
g) „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łomża na lata 2019-2022”,
h) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Łomża”,
i) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy
Łomża,
j) nadania nazw ulic w miejscowości Zosin,
k) wprowadzenia Programu „Karta Seniora Gminy Łomża”,
l) utworzenia ośrodków wsparcia p.n. Klub „Senior+” w Pniewie i Klub „Senior+” w Podgórzu na
terenie Gminy Łomża,
m) podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
n) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim
programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związane z realizacją
zadań.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Do pkt 3:
Informację z działalności międzysesyjnej przedstawił Wójt Piotr Kłys Podsumował wybory
sołtysów wsi w gminie oraz podziękował za organizację i udział. Powiedział o spotkaniach
sprawozdawczych jednostek ochotniczych straży pożarnych i podsumował ich ubiegłoroczną
działalność. Odniósł się do obecnej sytuacji w oświacie. Poinformował o spotkaniach w sprawie
obwodnicy Łomży i dróg dojazdowych, o przygotowaniach do zadań inwestycyjnych i pozyskiwania
inwestorów, o podjętej współpracy z uczelniami łomżyńskimi, o realizowanych projektach z
wykorzystaniem środków zewnętrznych /szczegółowa informacja z działalności stanowi załącznik
Nr 5 do protokołu/.
Do pkt. 4:
Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji przedstawiła Sekretarz Gminy
Dorota Pazik. /sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do protokołu/.
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Do pkt. 5:
W tym punkcie radni składali interpelacje i zapytania.
Radna Modzelewska zawnioskowała o ujęcie w budżecie oświetlenia we wsi Modzele-Wypychy
oraz o wykonanie progu zwalniającego przy wjeździe do wsi Modzele-Skudosze. Według radnej
pozostałe progi należałoby połączyć w całość, ponieważ kierowcy poruszają się przy nich
„slalomem”, co stwarza niebezpieczeństwo.
Radna Turska zapytała, czy będzie wykonany większy odcinek chodników na ul. Sosnowej i
Leśnej w Wygodzie.
Radny Zaczek zawnioskował o poszerzenie drogi tzw. „jumbami” i zapytał o przetarg na budowę
chodnika we wsi Nowe Kupiski. Zwrócił się również o podsypanie dróg na łąki oraz o 4 lampy we
wsi.
Radny Bednarczyk złożył dwie pisemne interpelacje w sprawie wykonania oświetlenia na
ul. Wąskiej w Starej Łomży przy Szosie oraz zamontowanie jednej lampy na ul. Krzywej w tej
miejscowości /załącznik Nr 7 i 8 do protokołu/.
Radny Chiliński zwrócił się o zaprojektowanie i wykonanie linii energetycznej i oświetlenia w
drugiej ulicy w kierunku na łąki.
Radna Jackowska przekazała zgłoszenie mieszkańców ul. Leśnej w Starych Kupiskach w sprawie
przejścia, na którym przechodzą dzieci do Janowa. Mieszkańcy proszą o oznakowanie, ponieważ jest
tam bardzo niebezpiecznie. Mieszkańcy tej ulicy oraz Janowa pytają również o autobus MPK.
Sołtys wsi Stara Łomża nad Rzeką zwróciła się o zamontowanie oświetlenia przy posesji Nr 91.
Przewodniczący podziękował wójtowi za prace wykonane na drodze z Andrzejek do Czaplic.
Do pkt. 6:
Wójt poinformował, że wszystkie zgłoszenia dotyczące oświetlenia są przyjmowane i w miarę
możliwości realizowane. Oświetlenie na ul. Wąskiej w Starej Łomży przy Szosie zgłoszone przez
radnego Bednarczyka nie jest obecnie w planach do realizacji.
W sprawie chodników, o które pytała rada Turska, wójt poinformował, że część funduszu sołeckiego
jest przeznaczona na chodnik na ul. Sosnowej z aprobatą ze strony gminy. Na chodnik na ul. Leśnej
przygotowany jest projekt, dokumentacja i kosztorys, a w planach jest sfinansowanie tego zadania.
W sprawie wniosku radnego Zaczka dotyczącego poszerzenia drogi do Nowych Kupisk wójt i
naczelnik Szepietowski poinformowali, że na chwilę obecną nie ma możliwości, aby to zadanie
mogło być sfinansowane z bieżących środków. Wójt poprosił radnego Zaczka o określenie
lokalizacji, w których miałyby być zainstalowane lampy, o które wnioskował. Jeśli będzie to
uzasadnione i pozwolą na to posiadane środki, oświetlenie zostanie zamontowane. W sprawie
podsypania dróg z urobku z ul. A. Krajowej naczelnik Szepietowski wyjaśnił, że kruszywo z tej
drogi, z uwagi na duże nawodnienie, nie nadaje się do użycia jako materiał do podsypki.
Odpowiadając na kolejne pytanie wójt poinformował, że gmina przygotowuje się do dalszej
realizacji budowy chodnika w Nowych Kupiskach.
Odnosząc się do zgłoszenia radnej Jackowskiej, wójt powiedział, że głównym problemem jest to, że
przy Janowie i ul. Leśnej w Starych Kupiskach nie ma przejścia dla pieszych. Wystąpienie do
zarządcy drogi było już w tej sprawie kierowane i będą kolejne.
Zgłoszenie sołtys wsi Stara Łomża nad Rzeką zostanie sprawdzone przez pracownika urzędu.
W sprawie progów zwalniających we wsi Modzele-Skudosze, o które prosiła radna Modzelewska,
naczelnik Szepietowski poinformował, że na tej drodze stosunkowo niedawno zatwierdzona była
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organizacja ruchu i bezpieczeństwa. Nie mniej zgłoszenie to będzie brane pod uwagę przy kolejnym
objeździe z policją przy sprawdzaniu stanu bezpieczeństwa i oznakowania dróg na terenie gminy.
Do pkt. 7.a:
Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji.
Naczelnik Szepietowski poinformował, że udzielana pomoc finansowa dotyczy rozbudowy drogi
powiatowej - ul. Młynarska w miejscowości Konarzyce, z której również korzystają mieszkańcy
Jarnut i Łochtynowa. Uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. „Za”
głosowało 14 radnych /imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 9 do protokołu/. Uchwała
została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/40/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu stanowi
załącznik Nr 10 do protokołu
Do pkt. 7.b:
Projekt uchwały został omówiony i wraz z autopoprawką /załącznik Nr 11 do protokołu/ pozytywnie
zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji. Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały wraz z autopoprawką. W głosowaniu
jawnym udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych /imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik Nr 12 do protokołu/. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/41/19 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok stanowi załącznik Nr 13 do
protokołu
Do pkt 7.c:
Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu
jawnym udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych /imienny wykaz głosowania stanowi
załącznik Nr 14 do protokołu/. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/42/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata
2019-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2026 stanowi załącznik
Nr 15 do protokołu
Do pkt 7.d:
Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie projektu uchwały. W głosowaniu jawnym udział
wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych /imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 16
do protokołu/. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/43/19 w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu
Usług Komunalnych Gminy Łomża z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
gminy stanowi załącznik Nr 17 do protokołu
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Do pkt 7.e:
Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji.
Uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło
14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych /imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 18 do
protokołu/. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/44/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łomża stanowi załącznik Nr 19 do
protokołu
Do pkt 7.f:
Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji.
Uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W głosowaniu jawnym udział wzięło
14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych /imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 20 do
protokołu/. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/45/19 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz poza miejscem sprzedaży na
terenie gminy Łomża stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.
Do pkt 7.g:
Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji.
Naczelnik Szepietowski przedstawił informację na temat zabytków w miejscowości Stare Kupiski, o
którą prosiła radna Jackowska na posiedzeniu wspólnym Komisji. Dwa z budynków po dawnym
kombinacie stanowią zabytek, ale są własnością prywatną. W sprawie nieporządku na działce, na
której znajdują się przedmiotowe budynki, Wydział Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
wysyłał informację, ale nie przyniosło to efektu. Figura, o którą pytał radny Jankowski nie jest ujęta
w ewidencji zabytków, ponadto zlokalizowana jest na prywatnym gruncie. Cmentarz w okolicy
Giełczyna, o który pytała radna Jałowiecka, został w roku 2012 przekazany do samorządu
zambrowskiego.
Po udzielonych wyjaśnieniach Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym udział
wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych /imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 22
do protokołu/. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/46/19 w sprawie „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łomża na lata 20192022” stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.
Do pkt 7.h:
Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji.
Radny Chiliński zwrócił uwagę na kwotę jaka przeznaczana jest corocznie na opiekę nad
bezdomnymi zwierzętami. Według radnego należałoby się, wspólnie z ościennymi gminami, zająć
tematem chipowania psów. Sekretarz poinformowała o projekcie zmian ustawowych w tej sprawie,
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które gmina popiera, ale do ustalenia jest kwestia kosztów przedsięwzięcia. Wójt powiedział, że
problem bezdomnych zwierząt był poruszany podczas spotkań z wójtami i proponowane były
wspólne działania. Temat ten był również przedmiotem rozmów na ostatnim konwencie wójtów.
Gmina, w ramach konsultacji projektu zmian prawnych, wysłała do komisji sejmowej swoje
stanowisko i poprosiła o zaproszenia na udział w jej posiedzeniu.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały. W
głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych /imienny wykaz
głosowania stanowi załącznik Nr 24 do protokołu/. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/47/19 w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomża” stanowi załącznik Nr 25 do
protokołu.
Do pkt 7.i:
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany na poprzedzającym sesje posiedzeniu wspólnym
Komisji.
Sołtys wsi Stara Łomża nad Rzeką Helena Rzodkiewicz zapytała o okres na jaki oddana będzie w
dzierżawę działka w Starej Łomży nad Rzeką. Wójt wyjaśnił, że dzierżawa dotyczy budynku
gminnego po byłym GS. Podkreślił duże zaangażowanie mieszkańców, łącznie z przeznaczeniem
funduszu sołeckiego, aby w tym obiekcie powstał sklep. Gmina również wsparła tą inicjatywę i w
budżecie przewidziane są środki na uporządkowanie terenu. Wójt zwrócił również uwagę na duże
zaangażowanie sołtysa wsi Stara Łomża nad Rzeką w sprawach społecznych i podziękował za to.
Zdaniem wójta, przy zgodzie Rady, dzierżawa powinna być dłuższa niż trzy lata, tak jak
proponowane jest w projekcie uchwały do 10 lat.
Po zakończonej dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym udział
wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych /imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 26
do protokołu/. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/48/19 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości
stanowiącej mienie komunalne Gminy Łomża stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.
Do pkt 7.j:
Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji.
Uwag i pytań nie wniesiono.
Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym udział wzięło 14 radnych.
„Za” głosowało 14 radnych /imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 28 do protokołu/.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/49/19 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zosin stanowi załącznik Nr 29
do protokołu.
Do pkt 7.k:
Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji.
Sekretarz poinformowała, że w grudniu Rada dała delegację do przystąpienia gminy do
ogólnopolskiej Karty Seniora, jednak po analizie kosztów i spraw organizacyjnych uznano, że
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korzystniejszy będzie własny, lokalny program. Będzie to kolejne działanie wspierające seniorów z
gminy Łomża.
Uwag i pytań nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym udział
wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych /imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 30
do protokołu/. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/50/19 w sprawie wprowadzenia Programu „Karta Seniora Gminy Łomża” stanowi
załącznik Nr 31 do protokołu.
Do pkt 7.l:
Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji.
Szczegóły przedstawiła Kierownik OPS Gminy Łomża Małgorzata Kozicka. Celem uchwały jest
zapewnienie wsparcia seniorom powyżej 60 roku życia poprzez umożliwienie korzystania z oferty
aktywizacji, w tym prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Tworzone
placówki maja przyczynić się do przeciwdziałania izolacji i marginalizacji osób starszych,
rozwijanie ich sprawności psychofizycznej i właściwe wykorzystanie potencjałów wiedzy i
umiejętności.
Uwag i pytań nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym udział
wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych /imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 32
do protokołu/. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/51/19 w sprawie utworzenia ośrodków wsparcia p.n. Klub „Senior+” w Pniewie i
Klub „Senior+” w Podgórzu na terenie Gminy Łomża stanowi załącznik Nr 33 do protokołu.
Do pkt 7.m:
Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji.
Kierownik OPS wyjaśniła, że projekt uszczegóławia zakres wsparcia w formie świadczenia
pieniężnego w stosunku do poprzednio podjętej uchwały w tej sprawie w grudniu.
Uwag i pytań nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym udział
wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych /imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 34
do protokołu/. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/52/19 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia
wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20192023 stanowi załącznik Nr 35 do protokołu.
Do pkt 7.n:
Projekt uchwały został omówiony i pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji.
Uwag i pytań nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym udział
wzięło 14 radnych. „Za” głosowało 14 radnych /imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 36
do protokołu/. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr VI/53/19 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w
formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin
objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
stanowi załącznik Nr 37 do protokołu.
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Do pkt 8:
W tym punkcie Kierownik OPS przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania
rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Łomża za 2018 rok oraz przedstawiła potrzeby
związane z realizacją zadań w 2019 r. /załącznik Nr 38 do protokołu/.
Do pkt 9:
Sprawozdanie przedstawiła Krystyna Pieńkowska /załącznik Nr 39 do protokołu/. Uwag i pytań nie
zgłoszono.
Do pkt 10:
Przewodniczący poinformował, że protokół został wyłożony do wglądu i zapytał radnych o uwagi.
Uwag nie zgłoszono. Zarządził głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 14 radnych. „Za”
głosowało 14 radnych /imienny wykaz głosowania stanowi załącznik Nr 40 do protokołu/. Protokół
został przyjęty jednogłośnie.
Do pkt. 11:
Sołtys wsi Koty, w związku z ostatnimi zdarzeniami, zapytała o możliwość przysyłania
mieszkańcom smsów z informacji o nieprzydatności wody do spożywania.
Wójt poinformował o pracach inwestycyjnych w stacjach uzdatniania wody, w wyniku których
nastąpiła ingerencja w źródła i woda nie jest jeszcze dostosowana do optymalnych parametrów.
Gmina różni się w ocenie tej kwestii z firmą, która realizuje inwestycję. Decyzje sanepidu nie
zabraniają użytkowania wody, wskazują na przekroczenia w niektórych normach i zalecają
przegotowanie wody przed podaniem jej osobom starszym, chorym i dzieciom. W takim przypadku
zastosowano sposób informowania zwyczajowo przyjęty i przewidziany przepisami, bez
uruchamiania kanału smsowego.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Tadeusz Jastrzębski poinformował o
zaplanowanym posiedzeniu Komisji, które poświęcone będzie objazdowi i przeglądowi dróg na
terenie gminy. Zwrócił się o zgłaszanie potrzeb w tym zakresie.
Przewodniczący Zacharczyk poprosił o zwrócenie uwagi na drogę powiatowa biegnącą od drogi
wojewódzkiej 677 do Czaplic, która jest obecnie w złym stanie technicznym.
Przewodniczący złożył obecnym życzenia świąteczne.
Do pkt. 12:
W związku z wyczerpaniem porządku dziennego, Przewodniczący Rady Gminy, dziękując
wszystkim za przybycie, zamknął obrady VI sesji Rady Gminy Łomża o godz. 1330.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant – Artur Marek

Przewodniczący Rady
Sławomir Zacharczyk

Łomża, 29 marca 2019 r.
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