Protokół
z XL Sesji Rady Gminy Repki z dnia 5 maja 2010r.

O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady Gminy Repki Michał Protasiewicz
otworzył XL sesję Rady Gminy Repki. Powitał przybyłych radnych. W obradach sesji
ponadto udział wzięli Wójt Gminy – Krystyna Mikołajczuk – Bohowicz, Skarbnik Gminy –
Barbara Mercha, Sekretarz Gminy – Jadwiga Wolska.
Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.
Po otwarciu obrad sesji przewodniczący na podstawie listy obecności radnych
stwierdził quorum obrad, na 15 radnych udział wzięło 15, wszystkie podjęte uchwały na
dzisiejszej sesji są prawomocne.

Punkt 2 - Przypomnienie porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy- Michał Protasiewicz przypomniał dzisiejszy
porządek obrad i zapytał radnych, czy ktoś chce zgłosić wnioski do zaproponowanego
porządku obrad. Nikt z radnych nie wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad,
który przedstawia się następująco:
Porządek obrad :
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum obrad.
2. Przypomnienie porządku obrad.
3. Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
4. Zmiana uchwały Nr XXXVII/200/2010 z dnia 29.01.2010 w sprawie zmian w Statucie
Związku Komunalnego Sokołów podlaski.
5. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
6. Zamknięcie obrad sesji.

Pani Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz – Wójt Gminy poprosiła o wprowadzenie
do porządku obrad na dzisiejszą sesję uchwałę w sprawie zmian w budŜecie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad uchwały w
sprawie zmian w budŜecie. Za wprowadzeniem uchwały było 15 radnych, po czym
jednogłośnie została przyjęta do porządku obrad.

Punkt 3 Zapytania, interpelacje i wnioski radnych.
Radny J. Prokopczuk – Czy odbył się przetarg na równiarkę?
Pani Wójt - Zrobiliśmy zapytanie o cenę i mamy podpisać umowę.
Radny B. Czarnocki – Czy nawierzchnia drogi Wyrozęby – Szkopy będzie dobra, czy się
dobrze zwiąŜe?
Pani Wójt – Jest Inspektor Nadzoru, który nadzoruje budowę tej drogi, oczywiście przekaŜę
Państwa uwagi, myślę, Ŝe zrobione będzie zgodnie ze sztuką. Na piachu i Ŝwirze będzie
podbudowa cementowa i dwie warstwy asfaltu.
Radny S. Łęczycki – Czy drogi gminne będą łatane?
Pani Wójt – Stan dróg gminnych na terenie gminy po zimie jest dość dobry. Na drogach
powiatowych na terenie naszej gminy stan dróg jest bardzo zły, na niektórych odcinkach
drogi mróz powysadzał kamienie i są duŜe ubytki. Największe dziury powiat połatał. Dziury
na drogach gminnych będą łatane na zimno, bo ściągać firmę na trzy dziury to za duŜy koszt,
szkoda naszych pieniędzy. W momencie, w którym będzie woŜony asfalt na drogę proszę
zasygnalizować i wtedy weźmiecie asfaltu i załatacie te dziury.
Radny J. Stasiuk – Odnośnie naszej odnowy zakres robót jest duŜy i zanim wejdzie firma to
coś byśmy zrobili.
Pani Wójt – Mamy drobne poprawki i proszę o jeszcze trochę cierpliwości.
Punkt 4 Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zmian w statucie Związku
Komunalnego Sokołów Podlaski.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie zmian w statucie
Związku Komunalnego Sokołów Podlaski oraz zapytał czy są pytania lub wnioski dotyczące
uchwały. Nikt z radnych nie zgłosił wniosku, po czym projekt uchwały został poddany pod
głosowanie, za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została przyjęta
jednogłośnie. Uchwała Nr XL/214/2010 stanowi załącznik do protokołu.
Pani Wójt – Z mojej strony naleŜy się wyjaśnienie. Uchwała podjęta wcześniej była szersza
niŜ pozostałych gmin i Nadzór Wojewody zobligował nas do podjęcia uchwały w
jednakowym brzmieniu.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie.
Pani Wójt – zmiany w budŜecie wynikają z konieczności opracowania projektu załoŜeń
zgodnie z ustawą z 10 kwietnia 1997r.

prawo energetyczne. Gmina musi opracować i

sporządzić projekt załoŜeń zaopatrzenia w ciepło i paliwa gazowe. Robimy wszystko z
marszu i na bieŜąco wszystkie dokumenty trzeba wyłoŜyć do wglądu i pewnych rzeczy się nie

pogoni ze względu na procedury.
Pani Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budŜecie gminy.
Przewodniczący zapytał czy są pytania lub wnioski dotyczące uchwały. Nikt z radnych nie
zgłosił wniosku, po czym projekt uchwały został poddany pod głosowanie, za przyjęciem
uchwały głosowało 15 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała Nr
XL/215/2010 stanowi załącznik do protokołu.
Wniosek mieszkańców wsi Skrzeszew do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Warszawie.
Przewodniczący odczytał Wniosek do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.
Pani Wójt – Rzeczywiście sytuacja jest niebezpieczna. Dołączam się do wniosku
mieszkańców jako Wójt Gminy Repki i wystosujemy pismo od Rady Gminy i Wójta z prośbą
o ograniczenie prędkości od Frankopola do Skrzeszewa. Co Państwo na to?
Radni – Jesteśmy za wystosowaniem pisma.
Pani Wójt – Wysoka Rada upowaŜnia nas o wystosowanie pisma do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Mam do przekazania trzy wiadomości:
Pani Wójt podziękowała Pani Ewie Czarkowskiej, Panu Michałowi Protasiewiczowi i
Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Panu Henrykowi Rymuzie za
zorganizowanie imprezy w Gminie Repki z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Radny H. Rymuza – podziękował koledze radnemu J. Stasiukowi i straŜakom za
zabezpieczenie imprezy w dniu 3 maja.
Pani Wójt – przyłączyła się do podziękowań dla straŜaków i policji.
Radny M. Protasiewicz – Taką imprezę warto jest organizować, bo cieszy się duŜym
zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy.
Pani Wójt – Chciałam serdecznie podziękować straŜakom ze Skrzeszewa za sprawnie
przeprowadzoną akcję ratunkową dnia 20 kwietnia. Podziękowania ukaŜą się w Tygodniku
Siedleckim.
Radny R. Brewczuk – Dziękuję za szkolenia i kursy dla straŜaków, na które Pani Wójt nie
szczędzi wydatków.
Pani Wójt – Na sesji rozdaliśmy ankiety dotyczące solarów, spływają one bardzo powoli. Na
dzień dzisiejszy jest 20 zgłoszeń. Ogłoszenie i ankietę umieściliśmy na naszej stronie
internetowej. W Gminie Paprotnia ogłoszenia zostały przekazane przez dzieci w szkole.
Radny H. Rymuza – trzeba pisać prościej bo ludzie nie wiedzą o co chodzi.
Pani Wójt – Staram się wszystko przedstawiać w jak najprostszy sposób, bo nie kaŜdy ma
odpowiednią wiedzę techniczną.

Radny A. Czarnocki – Nasze ogłoszenia są zaklejane przez innych. Ludzie pytają o cenę, jeśli
się im powie to się zgadzają.
Radny J. Stasiuk – Ludzie myślą, Ŝe ta deklaracja to jest wniosek i zaraz będą solary robione.
Pani Wójt – Ogłoszenia i deklaracje dam jeszcze przez dzieci w szkole. Jak będą pytania
odnośnie solarów to zorganizujemy 3 zebrania informacyjne w Repkach, Wyrozębach i
Skrzeszewie.
Radny W. Zawadzki – Ludzie pytają jakie są losy oczyszczalni przydomowych?
Pani Wójt – musimy jeszcze poczekać. Czym bliŜej wyborów to zarzutów będziemy mieli
więcej, ludzie będą bardziej wnikliwi i będą nam zarzucać, Ŝe źle coś robimy.
Otrzymałam pisma z Jednostki WdraŜania Programów Unijnych w sprawie budowy
środowiskowej wielodyscyplinowej hali rekreacyjnej. Wniosek przeszedł pomyślnie i uzyskał
88 punktów z 99 moŜliwych do uzyskania. ZłoŜyliśmy wniosek o dofinansowanie na kwotę
2,2 mln. zł, po uzupełnieniu i aktualizacji dokumentów część środków otrzymamy w tym
roku, a resztę w następnym.

Drugie pismo dotyczy projektu pt.„Poprawa spójności

komunikacyjnej i bezpieczeństwo na drogach Gminy Repki”. Wniosek ten pomyślnie
przeszedł etap oceny wykonalności i znalazł się na liście Nr 7 pozytywnie zaopiniowanych.
TakŜe będziemy aktualizować dokumenty i po zrobieniu wszystkich poprawek i ich
akceptacji będziemy mogli ogłaszać przetargi na drogi, które są w tym projekcie. Chodzi o
drogi : Czaple, Rogów, Józin, Smuniew, Karskie i Repki. Projekty na halę i spójność
komunikacyjną są na etapie podpisywania umów o dofinansowanie.

Jeśli chodzi o

oczyszczalnie to jest robiona ocena wniosków, nieoficjalnie wiem, Ŝe Gmina Repki znajduje
się na liście rankingowej. Wszystkie dokumenty muszą być dograne. Pieniądze, które do nas
wpłyną to 11 mln. zł i jest to nasz roczny budŜet. Będziemy przygotowywać następne
wnioski. Proszę o cierpliwość, bo są to procedury rozwlekłe w czasie, dokumenty muszą być
aktualizowane wszystko musi się toczyć drogą pisemną zgodnie z procedurami. W
poprzednim roku rozmawialiśmy o zakresie rzeczowym inwestycji, wiecie jak wielkie umowy
podpisujemy, najwaŜniejsze jest wykorzystanie duŜych pieniędzy. Mówi się o duŜych
pieniądzach na lata 2014 i dalej, ale nie wiemy jaka będzie sytuacja gospodarcza. Trzeba
mobilizować siły, aby wziąć jak najwięcej i jest to zadanie na nową kadencję. Trzeba umieć
pozyskiwać pieniądze, projekt musi być zrobiony poprawnie.
Przewodniczący – Chciałem poruszyć sprawę wycieczki do Grabarki i BiałowieŜy, która
odbędzie się 15 maja. Planowany wyjazd o godzinie 7.00 rano.
Przewodniczący – Czy są pytania?
Pytań nie było.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 10.30 zamknął
obrady XL Sesji Rady Gminy Repki dziękując wszystkim za przybycie.
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