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Protokół Nr XXIV/22 

z sesji Rady Gminy Łomazy 

z dnia 16 lutego 2022 roku 

 

Sesja Rady Gminy Łomazy odbyła się w dniu 16 lutego 2022 roku w sali Gminnego Ośrodka 

Kultury w Łomazach i trwała od godz. 10.00 do godz. 11.30. 

W obradach sesji uczestniczyli: Radni, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Sołtysi 

Gminy Łomazy, dziennikarka Katolickiego Radia Podlasie, pracownicy samorządowi. 

 

 Podczas sesji podjęto następujące uchwały: 

  

Nr uchwały W sprawie: 

XXIV/204/22 wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników 

i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu 

tego handlu 

XXIV/205/22 zmieniającej uchwałę Nr XXIII/195/21 Rady Gminy Łomazy z dnia  

30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Łomazy na 2022 rok 

XXIV/206/22 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości z 

dotychczasowym najemcą.; 

XXIV/207/22 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach 

ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych i 

ćwiczeniach członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Łomazy 

XXIV/208/22 udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Bialskiemu z 

przeznaczeniem na remont dróg powiatowych położonych na terenie Gminy 

Łomazy; 

XXIV/209/22 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu z przeznaczeniem na 

realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w 

gminie Łomazy w miejscowości Huszcza; 

XXIV/210/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

XXIV/211/22 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok; 

XXIV/212/22 przystąpienia do prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Łomazy; 

XXIV/213/22 przekazania do prowadzenia w drodze umowy Szkoły Podstawowej w 

Huszczy Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy 

Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży; 

XXIV/214/22 rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łomazy. 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 

5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności. 

6. Informacja o kosztach realizacji programu wspierania rodzin wielodzietnych oraz liczbie 

rodzin korzystających z „Karty Dużej Rodziny” za 2021 rok. 

7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Łomazy z organizacjami 
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pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 

roku 2021. 

8. Raport z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 

r. 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomazy za 2021 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty 

przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu 

tego handlu. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/195/21 Rady Gminy Łomazy z dnia  

30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomazy na 2022 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości  

z dotychczasowym najemcą. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w 

działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych i ćwiczeniach 

członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Łomazy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi 

Bialskiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych położonych na terenie Gminy 

Łomazy. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu  

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika 

w gminie Łomazy w miejscowości Huszcza. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad wyznaczeniem obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łomazy.  

19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia w drodze umowy Szkoły 

Podstawowej w Huszczy Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy 

Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łomazy. 

21. Oświadczenia i wnioski Radnych Gminy Łomazy 

22. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 Ad. 1 

 Przewodniczący Rady otworzył XXIV sesję Rady Gminy. Poinformował, że zgodnie z ustawą 

o samorządzie gminnym obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w BIP i na stronie internetowej Gminy. 

Administratorem przetwarzanych danych jest Wójt Gminy Łomazy. Dane będą przechowywane 

zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym. Powitał Radnych i obecnych na sesji. 

 

Ad. 2 

 Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad –  

obecnych na sali 15 Radnych. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 3 

Przewodniczący poinformował, że z porządku obrad który, Radni otrzymali z zaproszeniem 

na sesję usuwa się pkt 12 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki 

Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii. Odczytał zaproponowany porządek obrad. 

Zapytał czy ktoś zgłasza zmianę do porządku obrad. Nikt nie wniósł zmian.  

 

W głosowaniu jawnym 15 głosów ”za”, 0 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw” Rada przyjęła 

porządek obrad.  
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Ad. 4 

 Przystąpiono do przyjęcia protokołu z XXIII sesji Rady Gminy. Nikt z obecnych nie zgłosił 

uwag do protokołu. W głosowaniu jawnym 15 głosów ”za”, 0 „wstrzymujący się”, 0 „przeciw” Rada 

przyjęła protokół. 

 

 Ad. 5 

 W 6:21 minucie posiedzenia Pan Jerzy Czyżewski, Wójt Gminy, podał informacje o bieżącej 

działalności, zrealizowanych inwestycjach, wydarzeniach. 

 

 Ad. 6 

 W 27:44 minucie Przewodniczący Rady podał informacje o kosztach realizacji programu 

wspierania rodzin wielodzietnych oraz liczbie rodzin korzystających z Karty Dużej Rodziny za 2021 

rok. 

 

Przystąpiono do przyjęcia informacji. Rada Gminy w obecności 15 radnych poprzez głosowanie „za” 

15 radnych, 0 „przeciwnych” i 0 „wstrzymujących” przyjęła informację.  

 

 Ad. 7 

W 29:25 minucie Wójt Gminy podał informacje z realizacji programu współpracy gminy 

Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w roku 2021.  

 

Przystąpiono do przyjęcia informacji. Rada Gminy w obecności 15 radnych poprzez głosowanie „za” 

15 radnych, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących” przyjęła informację.  

 

 Ad. 8 

W 30:53 minucie Przewodniczący Rady przekazał informację o niektórych wydarzeniach, 

wysokości wydatków z realizacji Programu z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych za 2021 rok. 

 

Przystąpiono do przyjęcia Raportu. Rada Gminy w obecności 15 radnych poprzez głosowanie „za” 

15 radnych, 0 „przeciwnych” i 0 „wstrzymujących” przyjęła informację.  

 

 Ad. 9 

W 34:24 minucie Pan Wiesław Bańkowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podał 

informacje ze sprawozdania z Komisji Rewizyjnej za 2021 r.  

 

Przystąpiono do przyjęcia informacji. Rada Gminy w obecności 15 radnych poprzez głosowanie „za” 

15 radnych, 0 „przeciwnych” i 0 „wstrzymujących” przyjęła informację.  

 

Ad. 10 

W 35:19 minucie Przewodniczący omówił projekt uchwały.  

 

Pytań nie zadano. 

 

Przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w obecności 15 radnych poprzez głosowanie „za” 

15 radnych przy 0 „przeciwnych” i 0 „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXIV/204/22  

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich 

domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu. Uchwała i 

głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
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Ad. 11 

W 37:22 minucie Przewodniczący Rady omówił projekt uchwały.  

 

W 38:13 minucie Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, Grzegorz Wysocki, przedstawił pozytywne 

stanowisko podjęte na posiedzeniu wspólnych komisji w dniu 14 lutego 2022 r. w sprawie projektu 

uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w obecności 15 radnych poprzez głosowanie „za” 

15 radnych przy 0 „przeciwnych” i 0 „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXIV/205/22 

zmieniającej uchwałę Nr XXIII/195/21 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Łomazy na 2022 rok. Uchwała i głosowanie imienne stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 12 

W  39:00 minucie Przewodniczący omówił projekt uchwały. 

 

Pytań nie zadano.  

 

W 40:06 minucie Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, Grzegorz Wysocki, przedstawił pozytywne 

stanowisko podjęte na posiedzeniu wspólnych komisji w dniu 14 lutego 2022 r. w sprawie projektu 

uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w obecności 15 radnych poprzez głosowanie „za” 

15 radnych przy 0 „przeciwnych” i 0 „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXIV/206/22 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą. Uchwała i 

głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 13 

W 41:11 minucie Wójt Gminy omówił projekt uchwały.  

 

Przewodniczący otworzył dyskusję. Pytań nie zadano.  

 

Przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w obecności 15 radnych poprzez głosowanie „za” 

15 radnych przy 0 „przeciwnych” i 0 „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXIV/207/22 w sprawie 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach 

ratowniczych, szkoleniach pożarniczych i ćwiczeniach członków ochotniczych straży pożarnych w 

Gminie Łomazy. Uchwała i głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 14, 15 

W 43:51 minucie Wójt omówił projekty uchwał. 

 

Przewodniczący tworzył dyskusję. Pytań nie zadano. 

 

W 46:35 minucie posiedzenia Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rafał Cybulski, 

przedstawił pozytywne stanowisko na posiedzeniu wspólnych komisji w dniu 14 lutego 2022 r. w 

sprawie projektów uchwał. 

 

Przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w obecności 15 radnych poprzez głosowanie „za” 

15 radnych przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących podjęła uchwałę Nr XXIV/208/22 w sprawie 
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udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Bialskiemu z przeznaczeniem na remont dróg 

powiatowych położonych na terenie Gminy Łomazy. Uchwała i głosowanie imienne stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w obecności 15 radnych poprzez głosowanie „za” 

15 radnych przy 0 przeciwnych i 0 wstrzymujących podjęła uchwałę Nr XXIV/209/22 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania 

inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w gminie Łomazy w miejscowości Huszcza. 

Uchwała i głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 16 i 17 

W 47:50 minucie Przewodniczący poinformował, że projekty uchwał w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok zostały 

omówione na posiedzeniu wspólnych komisji przez Skarbnik Gminy.  

 

Otworzył dyskusję.  

 

Pytań nie zadano.  

 

W 48:37 minucie Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rafał Cybulski, przedstawił 

pozytywne stanowisko przyjęte na posiedzeniu wspólnych komisji w dniu 14 lutego 2022 r. w sprawie 

projektów uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w obecności 15 radnych poprzez głosowanie „za” 15 

radnych przy 0 „przeciwnych” i 0 „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXIV/210/22 w sprawie 

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała i głosowanie imienne stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w obecności 15 radnych poprzez głosowanie „za” 

15 radnych przy 0 „przeciwnych” i 0 „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXIV/211/22 w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Uchwała i głosowanie imienne stanowi załącznik do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad. 18 

W 49:50 minucie Przewodniczący omówił projekt uchwały. 

 

Otworzył dyskusję. Pytań nie zadano. 

 

W 50:24 minucie Przewodniczący Komisji Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, Grzegorz Wysocki, przedstawił pozytywne 

stanowisko podjęte na posiedzeniu wspólnych komisji w dniu 14 lutego 2022 r. w sprawie projektu 

uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w obecności 15 radnych poprzez głosowanie „za” 

15 radnych przy 0 „przeciwnych” i 0 „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXIV/212/22 w sprawie 

przystąpienia do prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie 

Gminy Łomazy. Uchwała i głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 19 

W 51:11 minucie Przewodniczący omówił projekt uchwały. Przedstawił pozytywne 

stanowisko z posiedzenia wspólnych komisji w dniu 14 lutego 2022 r. w sprawie projektu uchwały. 
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Otworzył dyskusję.  

 

W 53:18 minucie zabrała głos Małgorzata Rudzka, Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej w Huszczy, Sołtys Huszczy Pierwszej. 

 

W 54:27 minucie Zbigniew Głowacki Sołtys wsi Kopytnik poprosił o szczegóły przekazania 

Szkoły Podstawowej Stowarzyszeniu oraz co będzie z dotychczasowymi lokatorami mieszkań 

komunalnych znajdujących się w budynku szkoły. 

 

Odpowiedzi udzielił Wójt.  

 

W 1:08:10 minucie zabrała głos Radna Elżbieta Moszkowska.  

 

Więcej pytań nie zadano.  

 

Przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w obecności 15 radnych poprzez głosowanie „za” 

9 radnych przy 1 „przeciw” i 5 „wstrzymujący” podjęła uchwałę Nr XXIV/213/22 w sprawie 

przekazania do prowadzenia w drodze umowy Szkoły Podstawowej w Huszczy Społeczno-

Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży. 

Uchwała i głosowanie imienne stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 20 

W 1:13:40 minucie Wiceprzewodniczący poinformował, że w dniu dzisiejszym Pani B.Sz. – 

skarżąca dostarczyła pismo do Rady Gminy. Zapytał, czy ktoś z Radnych nie zapoznał się z 

otrzymanym pismem. W jego ocenie pismo nie ma wpływu na rozstrzygnięcie i na treść uchwały. 

Skarga jest bezzasadna. Organy gminy działają zawsze w granicach prawa, wobec tego przedstawiany 

jest projekt uchwały w przedmiocie skargi wypracowanej na wspólnych komisjach w dniu 14 lutego 

2022 r.   

 

W minucie 1:14:26 Przewodniczący Rady omówił podjęte przez Radę działania w związku  

z otrzymaną skargą na działalność wójta. Na ostatnią komisję została zaproszona skarżąca. 

 

Otworzył dyskusję.  

 

Pytań nie zadano.  

 

W 1:18:05 minucie Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Łomazy 

Kamil Frączek przedstawił pozytywne stanowisko z posiedzenia wspólnych komisji w dniu 14 lutego 

2022 r. w sprawie projektu uchwały. 

 

Przystąpiono do głosowania. Rada Gminy w obecności 15 radnych poprzez głosowanie „za” 

14 radnych przy 0 „przeciwnych” i 1 „wstrzymujących” podjęła uchwałę Nr XXIV/214/22 w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łomazy. Uchwała i głosowanie imienne stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 21 

 W tym punkcie obrad głos zabrali: 

 

Przewodniczący w imieniu żołnierzy 10. Brygady Świętokrzyskiej podziękował Wójtowi, Radnym, 

Sołtysom, Radnemu Powiatowemu Pawłowi Stefaniukowi, za okazane wsparcie finansowe 

udzielenia pomocy rzeczowej w postaci zakupu ze środków własnych drzewa i okazany dar serca.  
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W 1:21:06 minucie Radny Kamil Szostakiewicz poprosił wójta o doprowadzenie dróg gruntowych  

i asfaltowych do stanu użyteczności. Rozpoczął dyskusję w celu poprawy stanu czystości rzeki 

Zielawy. Zasugerował, by wspólnie z gminami Doliny Zielawy opracować program z udziałem służb: 

Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Wodami Polskimi oraz Regionalną Ochroną 

Dyrekcją Ochrony Środowiska. 

 

W 1:24:09 minucie Ireneusz Korszeń zapytał, czy otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Dróg 

Wojewódzkich dotyczącą remontu chodnika Dubowie. Zaapelował o bieżący, częściowy remont 

polegający na zabezpieczeniu newralgicznych miejsc chodnika, ponieważ zagraża bezpieczeństwu 

pieszych.  

 

Wójt udzielił odpowiedzi. 

 

W 1:29:20 minucie Leszek Firysiuk podziękował za współpracę oraz przekazaną daninę żołnierzom, 

zaangażowanie Przewodniczącego Rady w akcji przekazania drewna.  

 

 Ad. 22 

 Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował obecnym za 

uczestnictwo i zamknął XXIV sesję Rady Gminy o godz.11.30. 

Protokół sporządziła:        Przewodniczący Rady Gminy 

 

Agnieszka Horaczyńska        Andrzej Wiński 

 

 

 
Szczegółowe wypowiedzi można odsłuchać z nagrania zamieszczonego w zakładce Rada Gminy/Sesje/ 

Transmisje.  


