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RM.0002.5.2017
P R O T O K Ó Ł NR XXXII/17
z XXXII sesji Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
w dniu 13 czerwca 2017 r.

W dniu 13 czerwca 2017 r. Rada Miejska rozpoczęła obrady o godz. 15:37.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy
ul. Torowej 14A.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Wojciech Rudnik.
Ustawowy skład Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej – 15 mandatów.
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Listy obecności radnych, pracowników Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej,
sołtysów i pozostałych gości - w załączeniu do protokołu (załącznik nr 1).

Do punktu 1
Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
Obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej otworzył Przewodniczący
Rady Miejskiej, p. Wojciech Rudnik. Powitał radnych, Burmistrza Czarnej Białostockiej
p. Jacka Chrulskiego, pracowników Urzędu Miejskiego oraz przybyłych gości
i mieszkańców. Stwierdził, że liczba radnych obecnych na sali obrad zabezpiecza
regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych decyzji i uchwał. Poinformował
zebranych, że obrady są transmitowane a zarejestrowany dźwięk i obraz zostanie
upubliczniony na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący Rady poinformował zebranych o wnioskach Burmistrza o ujęcie
w porządku obrad projektów uchwał:
 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego
w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda
Sławińskiego;
 w sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego zadania zarządzania publiczną drogą
powiatową;
 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację
przebudowy skrzyżowania ul. Świerkowej z drogą powiatową Nr 1420B będącej
częścią zadania „Budowa drogi gminnej Nr 104909B - ul. Świerkowa w Czarnej
Białostockiej - etap I";
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 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację
zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301B - ul. Kościelna w Czarnej
Białostockiej - budowa parkingów przy cmentarzach grzebalnych";
 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację
zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka
Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa Nr 8".
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o ujęcie projektu uchwały
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie
Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego. Punkt
ten zaproponował ująć po punkcie 21, jako punkt 22, pn. „Podjęcie uchwały w sprawie
uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Parku
Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego”. Za zgodą na
ujęcie w porządku obrad tego punktu, w głosowaniu jawnym, głosowało 15 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdza się, że Rada Miejska uwzględniła wniosek.
Wobec tego kolejne punkty w porządku obrad przesuwają się o jeden.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o ujęcie projektu uchwały
w sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego zadania zarządzania publiczną drogą
powiatową. Punkt ten zaproponował ująć po punkcie 22, jako punkt 23, pn. „Podjęcie
uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego zadania zarządzania publiczną
drogą powiatową”. Za zgodą na ujęcie w porządku obrad tego punktu, w głosowaniu
jawnym, głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdza się, że Rada
Miejska uwzględniła wniosek. Wobec tego kolejne punkty w porządku obrad przesuwają
się o jeden.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o ujęcie projektu uchwały
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację
przebudowy skrzyżowania ul. Świerkowej z drogą powiatową Nr 1420B będącej częścią
zadania „Budowa drogi gminnej Nr 104909B - ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej etap I". Punkt ten zaproponował ująć po punkcie 23, jako punkt 24, pn. „Podjęcie uchwały
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację
przebudowy skrzyżowania ul. Świerkowej z drogą powiatową Nr 1420B będącej częścią
zadania „Budowa drogi gminnej Nr 104909B - ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej etap I"”. Za zgodą na ujęcie w porządku obrad tego punktu, w głosowaniu jawnym,
głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdza się, że Rada Miejska
uwzględniła wniosek. Wobec tego kolejne punkty w porządku obrad przesuwają się
o jeden.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o ujęcie projektu uchwały
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301B - ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej budowa parkingów przy cmentarzach grzebalnych". Punkt ten zaproponował ująć

3

po punkcie 24, jako punkt 25, pn. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2301B - ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej - budowa parkingów przy cmentarzach
grzebalnych"”. Za zgodą na ujęcie w porządku obrad tego punktu, w głosowaniu jawnym,
głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdza się, że Rada Miejska
uwzględniła wniosek. Wobec tego kolejne punkty w porządku obrad przesuwają się
o jeden.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o ujęcie projektu uchwały
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania
„Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka Przewalanka - droga krajowa Nr 8". Punkt ten zaproponował ująć po punkcie 25, jako
punkt 26, pn. „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi
Białostockiemu na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa Nr 8"”. Za zgodą na
ujęcie w porządku obrad tego punktu, w głosowaniu jawnym, głosowało 15 radnych,
przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Stwierdza się, że Rada Miejska uwzględniła wniosek.
Wobec tego kolejne punkty w porządku obrad przesuwają się o jeden.
Więcej uwag i wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
Porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie uzupełnionego protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 14 lutego
2017 r.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2017 r.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Czarnej Białostockiej w okresie
między sesjami Rady Miejskiej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka
za 2016 r. oraz zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku o tym sprawozdaniu.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2016 r., zapoznanie się
z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 rok oraz stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej.
8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Czarnej Białostockiej za 2016 rok.
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10. Omówienie stanu bezpieczeństwa w gminie:
a)

informacja Komendanta Komisariatu Policji w Wasilkowie,

b) informacja Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2017
rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 1068/2 położonej w obrębie
geodezyjnym Czarna Białostocka, zabudowanej trzema budynkami niemieszkalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 914 położonej
w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, zabudowanej trzema budynkami
niemieszkalnymi.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna
Białostocka.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego
uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom oddziałów klasy VI Szkoły
Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej w roku szkolnym
2017/2018.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad
Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie
Gminy Czarna Białostocka.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi geodety na Burmistrza Czarnej
Białostockiej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Czarna Białostocka.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Czarna Białostocka.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa
Podlaskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora
Witolda Sławińskiego;
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23. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego zadania zarządzania
publiczną drogą powiatową;
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu
na realizację przebudowy skrzyżowania ul. Świerkowej z drogą powiatową Nr 1420B
będącej częścią zadania „Budowa drogi gminnej Nr 104909B - ul. Świerkowa
w Czarnej Białostockiej - etap I";
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu
na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301B - ul. Kościelna
w Czarnej Białostockiej - budowa parkingów przy cmentarzach grzebalnych";
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu
na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa Nr 8".
27. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych
na poprzedniej sesji oraz w okresie między sesjami.
28. Interpelacje, wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.
29. Zamknięcie sesji.

Do punktu 2
Przyjęcie uzupełnionego protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 14 lutego 2017 r.
Protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej, której posiedzenie odbyło
się w dniu 14 lutego 2017 r. został wyłożony w urzędzie oraz przekazany radnym pocztą
e-mail na 7 dni przed sesją. Uwag do protokołu nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym
protokół został przyjęty: za – 14 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1.

Do punktu 3
Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2017 r.
Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej, której posiedzenie odbyło
się w dniu 28 marca 2017 r. został wyłożony w urzędzie oraz przekazany radnym pocztą
e-mail na 7 dni przed sesją. Uwag do protokołu nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym
protokół został przyjęty: za – 14 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1.

Do punktu 4
Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r.
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Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej, której posiedzenie odbyło
się w dniu 27 kwietnia 2017 r. został wyłożony w urzędzie oraz przekazany radnym pocztą
e-mail na 7 dni przed sesją.
Uwagę do protokołu zgłosiła radna p. Renata Matuk. Prosiła o uzupełnienie protokołu
z dyskusji pomiędzy radną Agnieszką Staniaszek, radną Renatą Matuk i Burmistrzem
Jackiem Chrulskim w kwestii dotyczącej oddziałów przedszkolnych.
Przewodniczący Rady zaproponował głosowanie protokołu w przygotowanej wersji, zaś
opis wnioskowanej dyskusji umieścić w protokole z bieżącej sesji. W związku
z powyższym, w głosowaniu jawnym protokół został przyjęty: za – 12 głosów,
przeciw – 0, wstrzymujących się – 3.
Uzupełnienie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2017 r. do punktu
19: Interpelacje, wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.
„Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik:
1) poinformował Radę Miejską o wniosku mieszkańców z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie godzin otwarcia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
W dyskusji nad tematem:
 Radny p. Paweł Jakubowski wnioskował o wydłużenie godzin pracy oddziałów
przedszkolnych na ul. Prusa i ul. Piłsudskiego, ponieważ większość rodziców
pracuje i nie mogą w odpowiednim czasie odebrać dzieci ze szkoły.
Dalej z rozmowy sporządzono stenogram:
 Burmistrz p. Jacek Chrulski : - Ja petycję czytałem, ale mogę oczywiście
odpowiedzieć. Szanowni Państwo, ta decyzja o ilości godzin, bo tam zakładane są
9 godzinne oddziały, nie wynikała od tak sobie z fanaberii, tylko po prostu
z ustaleń wynikających m.in. z systemu, który funkcjonuje w przedszkolu. To jest
system kartowy i pani Dyrektor po analizie, w zasadzie rocznego funkcjonowania
tego systemu stwierdza, że wprawdzie rodzice deklarują, dłuższy pobyt dziecka
w przedszkolu, ale praktycznie korzystania z tego nie ma. Natomiast my musimy
mieć świadomość, że my musimy za to płacić jako samorząd. Za każdą godzinę,
jeżeli wychowawca siedzi, a dzieci nie ma. To nie jest tak, że jeżeli dzieci nie ma,
no to wychowawca po prostu idzie. A tutaj te koszty są duże. Takie problemy
mamy właśnie przy oddziałach przedszkolnych, ale również mamy przy
świetlicach, gdzie rodzice deklarują od 7 do 15, do 17, a kiedy zajeżdża się na
przykład. Zresztą pani Dyrektor również sama mówi, że bardzo często, albo
najczęściej jest tak, że siedzi wychowawca, albo dwoje wychowawców i nie ma ani
jednego dziecka. Więc trzeba to bardzo mocno rozważyć. Jeżeli jednak będzie taka
potrzeba. Ja nie widzę tutaj potrzeby bariery, ale jednocześnie oczekuję
odpowiedzialności z drugiej strony. Bo my nie możemy być na takiej zasadzie a na wszelki wypadek. Na ten na wszelki wypadek - my musimy po prostu opłacać.
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I jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, a mianowicie na komisji pani Radna
zgłosiła sprawę związaną z oddziałami przedszkolnymi w Szkole Podstawowej nr 2
- ja bym bardzo prosił, żeby Pani jako Przewodnicząca Rady Rodziców
porozmawiała z panią Dyrektor, bo ja otrzymałem informację dzisiaj w rozmowie
telefonicznej od pani Dyrektor – że takiej rozmowy z Panią nie było - więc nie
wiem kto tutaj mija się z prawdą. W każdym razie ja zwróciłem się z pismem do
pani Dyrektor o określenie możliwości przyjęcia dwóch oddziałów przedszkolnych,
jednego 23 osobowego, drugiego – 19 osobowego. Jeden oddział przedszkolny
w wymiarze dłuższym - o którym pan Radny mówił, drugi - w wymiarze
5 godzinnym. Czekam na odpowiedź.
 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik: - Dziękuję. W kolejności pani
radna Agnieszka Staniaszek, potem pan radny Paweł Jakubowski.
 Radna p. Agnieszka Staniaszek: - Nie rozumiem teraz Pańskiej wypowiedzi, panie
Burmistrzu, że sprawa jeszcze nie jest ostatecznie przesądzona gdzie ten oddział
będzie się znajdował. Ale chciałabym wrócić do mojego pytania, a’propos żywienia
tych dzieci, jeżeli ewentualnie oddział na Piłsudskiego by się znalazł.
I pan Burmistrz twierdzi, że posiłki będą gotowane w przedszkolu i transportowane
Oplem Corsą do, na Piłsudskiego. Zasięgnęłam informacji w Sanepidzie
i chciałabym poinformować Państwa i rodziców, którzy nas teraz oglądają, że taki
samochód musi być przystosowany i zarejestrowany w Sanepidzie do przewozu
żywności. Musi to być samochód, który ma oddzielone pomieszczenie, kabinę
osobową, od części w której będą termosy z pożywieniem, ściany takiego
samochodu muszą być gładkie, wobec tego proszę pana Burmistrza, aby pan
Burmistrz biorąc pod uwagę fakt, liczył się, że na pewno rodzice będą tego
wymagali, żeby to było, rodzice i Sanepid, żeby to było w porządku.
 Burmistrz p. Jacek Chrulski: - Oczywiście weźmiemy to pod uwagę. Natomiast, ja
pani Radna dążę do jednego, żeby opieką przedszkolną objąć wszystkie dzieci, bo
to musimy zrobić, a jednocześnie w wymiarze który by satysfakcjonował rodziców.
Bo chcę podkreślić z całą mocą, że naszym obowiązkiem jest zapewnienie opieki
przedszkolnej w wymiarze 5 godzin dziennie. Dlatego robimy z panią Dyrektor
wszystko, żeby jednak, tak jak pan Radny powiedział, pójść w stronę rodziców
i żeby zabezpieczyć to wychowanie przedszkole w wymiarze 9 godzinnym, 8,
może nawet 11 godzinnym, bo też pojawiały się takie potrzeby. I tutaj szukamy
różnych rozwiązań i te rozwiązania na dzisiaj są rozważane. Natomiast, wie Pani szukanie że tak powiem - takich niuansów, które będą przeciw tej jakiejś koncepcji,
ja to przyjmuję jako informację, którą będziemy musieli rozważyć i już.
 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik: - Pani radna Renata Matuk.
 Radna p. Renata Matuk: - Ja chciałabym dodać, że to nie jest to niuans, jak to pan
Burmistrz powiedział. To jest łamanie prawa. Bo prawo, no już nie mówiąc
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o bezpieczeństwu żywności i bezpieczeństwu jakby zdrowia dzieci. Natomiast to
prawo wymaga i prawo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywności, właśnie mówi
co służy do transportu, w jaki sposób itd. Wszyscy to wiemy. Natomiast nie
mówimy o niuansach, tylko mówimy o łamaniu prawa.
 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik: - Proszę pan Burmistrz.
 Burmistrz p. Jacek Chrulski: - Bardzo często w Pani ustach jest to łamanie prawa.
Jednocześnie kiedy Pani to robi jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, to Pani
tego nie dostrzega. Chcę powiedzieć: czy Pani wyobraża sobie sytuację taką, że my
utworzymy gdziekolwiek miejsca przedszkolne, bez zgody Sanepidu? No przecież
oczywiście, jest to nie możliwe, więc wszelkie dywagacje na ten temat są po prostu
bezcelowe i przedwczesne. Natomiast jeżeli chodzi o – ja przepraszam panie
Przewodniczący – o tego Opla Corsę, po prostu na Pani pytanie padła odpowiedź,
padła tego typu odpowiedź - pani Przewodnicząca.
 Radna p. Agnieszka Staniaszek: - Przypominam panie Burmistrzu, że to chodzi
o bezpieczeństwo dzieci.
 Burmistrz p. Jacek Chrulski: - Oczywiście, cały czas mam je na uwadze.
 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik: - Proszę bardzo pan radny
Paweł Jakubowski.
 Radny p. Paweł Jakubowski: - To jeszcze panie Burmistrzu - w tych rozmowach
rodziców żeby dłuższy czas był - to też chodziło o to, żeby za świetlicą
w gimnazjum jest jeszcze takie małe pomieszczenie – żeby to nie kolidowało
z gimnazjum – żeby tam te dzieci mogły się jeszcze trochę pobawić czekając na
rodziców. No to też do tego będzie potrzebny opiekun. Może wystarczy jeden
opiekun, a nie dwóch. Mam nadzieję, że jakoś to rozwiążemy. Czy może dodamy
tych godzin, czy może rodzice coś wymyślą, czy sąsiadów do odbierania, czy coś.
 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik: - Dziękuję.”
(koniec cytatu i uzupełnienia do protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia
2017 r.).

Do punktu 5
Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Czarnej Białostockiej w okresie
między sesjami Rady Miejskiej.
Burmistrz Czarnej Białostockiej, p. Jacek Chrulski, odczytał sprawozdanie z wydanych
zarządzeń, przeprowadzonych postępowań przetargowych i realizowanych inwestycji.
Sprawozdanie z wydanych zarządzeń w okresie od dnia 25 kwietnia 2017 r. do dnia
9 czerwca 2017 r.
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1.

2.

Zarządzeniem Nr 234/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. Burmistrz Czarnej Białostockiej
powołał komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców
Gminy Czarna Białostocka w roku 2017, przez organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Skład komisji:


Jolanta Cimoch - przedstawiciel środowiska pozarządowego, członek Gminnej
Rady Działalności Pożytku Publicznego,



Katarzyna Gruszewska – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,



Justyna Matuszewska - przedstawiciel środowiska pozarządowego,
przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,



Wioletta Toczko – wskazany przedstawiciel środowiska pozarządowego,
członek Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,



Agnieszka Trochim – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych,



Anna Olizarowicz – przedstawiciel organu wykonawczego,



Teresa Sadowska – przedstawiciel organu wykonawczego,



Małgorzata Stasiełuk – przedstawiciel organu wykonawczego.

Zarządzeniem Nr 235/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Burmistrz Czarnej Białostockiej
powołał komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Przedszkola w Czarnej Białostockiej „Kraina Marzeń”. Do składu komisji powołał:


Joannę Marię Kulesa – przedstawiciela organu prowadzącego przedszkole –
Przewodniczący Komisji,



Monikę Rymarską - przedstawiciela organu prowadzącego przedszkole,



Radosława Tercjaka – radnego Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej –
przedstawiciela organu prowadzącego przedszkole,



Grażynę Czyżewską
pedagogiczny,



Jolantę Broda – przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny,



Marka Krzysztofa Brzozowskiego - przedstawiciela organu sprawującego
nadzór pedagogiczny,



Alicję Dąbrowską – przedstawiciela Rady Pedagogicznej,



Krystynę Skrzypińską – przedstawiciela Rady Pedagogicznej,

–

przedstawiciela

organu

sprawującego

nadzór
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Pawła Łozowickiego – przedstawiciela Rady Rodziców,



Martę Piktel – przedstawiciela Rady Rodziców,



Dianę Romanowicz – przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego,
tj. zakładowej organizacji związkowej,



Roberta Królik – przedstawiciela Organizacji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku,
tj. zakładowej organizacji związkowej.

3.

Zarządzeniem Nr 236/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Burmistrz Czarnej Białostockiej
wprowadził zmiany w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2017 r.

4.

Zarządzeniem Nr 237/17 z dnia 8 maja 2017 r. Burmistrz Czarnej Białostockiej
przekazał Radzie Miejskiej sprawozdanie finansowe Gminy Czarna Białostocka za
2016 rok. Radni sprawozdanie otrzymali w dniu 10 maja 2017 r.

5.

Zarządzeniem Nr 238/17 z dnia 10 maja 2017 r. Burmistrz Czarnej Białostockiej
wprowadził zmiany w załaczniku nr 1 do zarządzenia Nr 223/17 z dnia 23 marca
2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu aktywizacji mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w roku
2017, tj.:
- § 2 pkt 1 otrzymał brzmienie:„1) aktywizacja i działania na rzecz osób
wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby,
kwalifikacje zawodowe – 3 000,00 zł;”;
- § 2 pkt 2 otrzymał brzmienie:„2) działalność kulturalna, edukacyjna,
prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej – 5 050,00 zł;”.

6.

Zarządzeniem Nr 239/17 z dnia 10 maja 2017 r. Burmistrz Czarnej Białostockiej, po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
aktywizacji mieszkańców Gminy Czarna Białostocka w roku 2017 dokonał wyboru
ofert spełniających wymogi, o których mowa w art. 14 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie, tj.:
 w obszarze aktywizacji i działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe:
 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” – „Festiwal Pieśni
i Poezji Żołnierskiej i Patriotycznej Osób Niepełnosprawnych „O Czarną
Różę” - kwota dotacji 700,00 zł (słownie: siedemset złotych);
 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” – „XV Przegląd
Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Gwiazda Betlejemska”
- kwota dotacji 800,00 zł (słownie: osiemset złotych);
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 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem” – „Warsztaty Twórcze
Osób Niepełnosprawnych” - kwota dotacji 1 000,00 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych);
 Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – „Wolontariat z tradycją” –
kwota dotacji 500,00 zł (słownie: pięćset złotych);
 działania w zakresie profilaktyki uzależnień zgodne z Gminnym Programem
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii:
 Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej – „Kreatywnie kreatywni” –
kwota dotacji 4 400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych).
7.

Zarządzeniem Nr 240/17 z dnia 17 maja 2017 r. Burmistrz Czarnej Białostockiej,
powierzył Danucie Kowalewskiej stanowisko dyrektora Przedszkola w Czarnej
Białostockiej „Kraina Marzeń” na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2022 r.

8.

Zarządzeniem Nr 241/17 z dnia 17 maja 2017 r. Burmistrz Czarnej Białostockiej
upoważnił Danutę Kowalewską, dyrektora Przedszkola w Czarnej Białostockiej
„Kraina Marzeń” do zarządzania, reprezentowania oraz występowania w sprawach
dotyczących funkcjonowania przedszkola, na okres od 1 września 2017 r.
do 31 sierpnia 2022 r.

9.

Zarządzeniem Nr 242/17 z dnia 31 maja 2017 r. Burmistrz Czarnej Białostockiej
przeznaczył do zbycia w trybie bezprzetargowym, na rzecz dzierżawcy - firmy
VISTAL GDYNIA S.A., prawo użytkowania wieczystego działek nr 1578/106
o pow. 0,0720 ha i nr 1578/107 o pow. 1,2464 ha obręb Czarna Białostocka oraz
własność posadowionych na nich budynków, budowli i urządzeń, dla której to
nieruchomości w Wydziale IX Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku
jest prowadzona księga wieczysta.

10. Zarządzeniem Nr 243/17 z dnia 31 maja 2017 r. Burmistrz Czarnej Białostockiej
wprowadził zmiany w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2017 r.
Treść powyższych zarządzeń dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Czarna Białostocka.
Realizacja inwestycji wynikających z uchwały budżetowej na rok 2016:
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji:
1) opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Zagórnej w Czarnej Białostockiej
– w realizacji do 30 listopada 2017 r.,
2) opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cichej i Łąkowej w Czarnej
Białostockiej– w realizacji do 30 listopada 2017 r.,
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3) budowa chodnika od ul. Kościelnej do os. Pierekały – w realizacji do 30 czerwca 2017
r.,
4) budowa rowu odwadniającego wraz z kanalizacją ściekową wód opadowych
i roztopowych na os. Wschód i os. Tartaczne – w realizacji dokumentacja projektowa.
Budowy w trakcie realizacji:
1) przebudowa ul. Ochotniczej i Kolejowej w Czarnej Białostockiej – etap II –
w realizacji do 31 lipca 2017 r.,
2) przebudowa ul. Wiosennej w Czarnej Białostockiej – w realizacji do 29 września
2017 r.,
3) budowa ul. Słowackiego w Czarnej Białostockiej – etap I – w realizacji do 30 czerwca
2017 r.,
4) budowa drogi gminnej Nr 104909B – ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej –
w realizacji do 31 sierpnia 2017 r.,
5) przebudowa ul. Jastrzębiej w Czarnej Białostockiej – w realizacji do 29 września
2017 r.,
6) budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn – Brzozówka Strzelecka Przewalanka - droga krajowa Nr 8 – w realizacji,
7) modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej –
w trakcie realizacji przez członków tamtejszego OSP pod nadzorem kierownika
budowy ustanowionego przez tut. Urząd Miejski. Zabezpieczone w budżecie środki
w ok. 95% przeznaczone są na zakup materiałów budowlanych – do końca 2017 r.
8) realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Czarna Białostocka –
w realizacji do 30 lipca 2017 r.
Inwestycje wykonane:
1) opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Mickiewicza i Słowackiego
w Czarnej Białostockiej – uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,
2) opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Zamczysk –
Podzamczysk – Niemczyn – uzyskano decyzję ZRID,
3) przebudowa urządzeń elektroenergetycznych napowietrzno-kablowej linii SN i linii
kablowej SN w celu likwidacji kolizji z planowaną inwestycją budowy hali sportowej
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej – uzyskano decyzję
pozwolenia na budowę, w trakcie wyboru wykonawcy,
4) opracowanie dokumentacji projektowej placu miejskiego przy nowym Urzędzie
Miejskim w Czarnej Białostockiej – uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,
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5) modernizacja boiska przy ul. Torowej w Czarnej Białostockiej – opracowanie
dokumentacji projektowej – w trakcie procedury wydania decyzji pozwolenia na
budowę,
6) modernizacji pomieszczeń budynku przy ul. Torowej 9 na potrzeby Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej - opracowanie dokumentacji
projektowej – w trakcie procedury wydania decyzji pozwolenia na budowę.
Informacja o przeprowadzonych postępowaniach przetargowych:
1. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Wiosennej w Czarnej Białostockiej:
Lp.

Nazwa Wykonawcy
Krzysztof Żukowski prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą:
KRYSTEX Krzysztof Żukowski,
ul. Zagórna 7a,
16-020 Czarna Białostocka

1

2.

BBGM Gryko Kamila
ul. Pietrasze 43 B
15 – 131 Białystok

Cena ofertowa brutto
zawarta w ofercie
960.000,00

Okres gwarancji
zawarty w ofercie:
7 lat

978.237,75

7 lat

W dniu 15 maja 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą BBGM Gryko Kamila
ul. Pietrasze 43 B, 15 – 131 Białystok.
2.Nazwa zadania : Przebudowa ulicy Jastrzębiej w Czarnej Białostockiej:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

1

Krzysztof Żukowski prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą:
KRYSTEX Krzysztof Żukowski,
ul. Zagórna 7a,
16-020 Czarna Białostocka
2

BBGM Gryko Kamila
ul. Pietrasze 43 B
15 – 131 Białystok

Cena ofertowa brutto
zawarta w ofercie
580.000,00

Okres gwarancji
zawarty w ofercie:
7 lat

615.149,65

7 lat

W dniu 15 maja 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą BBGM Gryko Kamila
ul. Pietrasze 43 B, 15 – 131 Białystok.
3. Nazwa zadania: Budowa ulicy J. Słowackiego w Czarnej Białostockiej - etap I:
Lp.

Nazwa Wykonawcy

1

Krzysztof Żukowski prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą:
KRYSTEX Krzysztof Żukowski,
ul. Zagórna 7a,
16-020 Czarna Białostocka

2

BBGM Gryko Kamila
ul. Pietrasze 43 B
15 – 131 Białystok

Cena ofertowa brutto
zawarta w ofercie
246.000,00

Okres gwarancji
zawarty w ofercie:
7 lat

394.847,00

7 lat

W dniu 23 maja 2017 r. z Wykonawcą Krzysztof Żukowski prowadzący działalność
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gospodarczą pod firmą: KRYSTEX Krzysztof Żukowski, ul. Zagórna 7a,16-020 Czarna
Białostocka.
4. Nazwa zadania: Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych napowietrzno-kablowej
linii SN i linii kablowej SN w celu likwidacji kolizji z planowaną inwestycją budowy hali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej:
Lp

Nazwa Wykonawcy

1

Przedsiębiorstwo Elektryfikacji i Robót
Instalacyjnych „ELTOR” Białystok Sp. z o.o.
ul. Elewatorska 11, 15 – 620 Białystok

Cena ofertowa brutto
zawarta w ofercie
67.158,00 zł

Okres gwarancji
zawarty w ofercie:
7 lat

W trakcie procedury przetargowej.
5. Nazwa zadania: Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego
i rowerowego w BOF - Budowa ścieżki rowerowej w ul. Sosnowej w Czarnej Wsi
Kościelnej termin składania dokumentów 19 czerwca 2017 r.
6. Nazwa zadania: Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego
i rowerowego w BOF - Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Fabrycznej
w Czarnej Białostockiej do ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej termin składania
dokumentów 19 czerwca 2017 r.
7. Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej termin składania dokumentów 20 czerwca
2017 r.
W dyskusji dotyczącej omówienia przedstawionych sprawozdań na pytania radnych:
p. Marcina Halickiego, p. Wojciecha Rudnika, p. Pawła Jakubowskiego, p. Marka Jakimika
- odpowiadali: Sekretarz gminy p. Joanna Kulesa, Burmistrz p. Jacek Chrulski, radca
prawny p. Andrzej Biegański.
Uwag i wniosków do sprawozdań z działalności Burmistrza Czarnej Białostockiej
w okresie między sesjami Rady Miejskiej nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady p. Wojciech Rudnik poddał pod głosowanie jawne przedstawione
Radzie Miejskiej sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
Stwierdza się, że Rada Miejska w Czarnej Białostockiej przyjęła sprawozdanie
z działalności Burmistrza: za – 15 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Do punktu 6
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2016 r.
oraz zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym
sprawozdaniu.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi gminy p. Bogusławie Wojtulewicz,
która omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2016 r.,
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przyjęte zarządzeniem Burmistrza Czarnej Białostockiej Nr 224/17 z dnia 27 marca 2017 r.
(załącznik nr.....).
Uchwałę Nr IV-00321-13/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2017 r. pozytywnie opiniującą przedłożone przez
Burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok odczytał Burmistrz
p. Jacek Chrulski (uchwała w załączeniu do protokołu - załącznik nr.....).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
W dyskusji, m.in. p. Skarbnik gminy zapewniła, że wszystkie zaplanowane inwestycje
zostały zrealizowane, a pozostające środki to jedynie końcówki z planowanych kwot.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę o godz. 16:52. O godz. 17:08 wznowiono obrady.

Do punktu 7
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego gminy za 2016 r., zapoznanie się z informacją
o stanie mienia komunalnego za 2016 rok oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
Sprawozdanie finansowe Gminy Czarna Białostocka za 2016 rok (zarządzenie Nr 237/17
Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 8 maja 2017 r.) oraz informację o stanie mienia
komunalnego gminy za 2016 roku (zarządzenie Nr 222/17 Burmistrza Czarnej
Białostockiej z dnia 22 marca 2017 r.) omówiła Skarbnik gminy, p. Bogusława
Wojtulewicz (oba zarządzenia w załączeniu do protokołu - załącznik nr.... i nr ....).
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, p. Renata Matuk odczytała protokół Komisji
Rewizyjnej Nr 4/2017 z dnia 22 maja 2017 r. dotyczący rozpatrzenia sprawozdań
z wykonania budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2016 r. Poinformowała Radę Miejską,
że analiza dokumentów dała podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu
budżetu Gminy Czarna Białostocka za 2016 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej
z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Czarnej Białostockiej za 2016 rok.
Protokół Nr 4/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia
22 maja 2017 r. wraz z opinią i wnioskiem, w załączeniu do niniejszego protokołu załącznik nr......
Przewodniczący Rady p. Wojciech Rudnik odczytał treść uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku Nr IV-00322-11/17 z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Czarnej
Białostockiej wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2016 rok (uchwała
w załączeniu do protokołu - załącznik nr.....).
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Pytań i uwag nie zgłoszono.
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Do punktu 8
Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
tj.: Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 6 czerwca 2017 r.
oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu
7 czerwca 2017 r. Obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję przed podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za 2016 rok.
Pytań i uwag do sprawozdań i projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Na stan faktyczny 15 radnych, obecnych na sali obrad za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 8 radnych, nikt nie był przeciw, 7 radnych wstrzymało się od głosowania.
W oparciu o wyniki głosowania stwierdza się, iż Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
Uchwała Nr XXXII/210/17 w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).

Do punktu 9
Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czarnej
Białostockiej za 2016 rok.
Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
tj.: Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 6 czerwca 2017 r.
oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu
7 czerwca 2017 r. Obie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Czarnej Białostockiej za 2016 rok.
W dyskusji pytań i uwag do treści projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Czarnej Białostockiej za 2016 rok.
Na stan faktyczny 15 radnych, obecnych na sali obrad za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 7 radnych, 5 radnych było przeciw, 3 radnych wstrzymało się od głosowania.
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W oparciu o wyniki głosowania, zgodnie z art. 28a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póżn.zm.), który stanowi że uchwałę
w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady gminy, stwierdza się iż Rada Miejska nie podjęła uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czarnej Białostockiej za 2016 rok.
Projekt uchwały w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).

Do punktu 10
Omówienie stanu bezpieczeństwa w gminie (informacja Komendanta Komisariatu Policji
w Wasilkowie, informacja Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej
Białostockiej).
Informację na temat stanu bezpieczeństwa w gminie radni omówili na posiedzeniach obu
komisji Rady Miejskiej, tj. Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa
w dniu 6 czerwca 2017 r. oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony
Środowiska w dniu 7 czerwca 2017 r.
Przewodniczący Rady poinformował, że ewentualne dodatkowe zapytania można przesłać
pocztą e-mail lub złożyć bezpośrednio u Przewodniczącego Rady.
W załączeniu do protokołu:
- sprawozdanie z realizacji pracy Komisariatu Policji w Wasilkowie, w odniesieniu do
gminy i miasta Czarna Białostocka za okres styczeń – maj 2017 – załącznik nr …;
- ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie Czarna Białostocka –
załącznik nr ….

Do punktu 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2017 rok.
Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
tj.: Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 6 czerwca 2017 r.
oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu
7 czerwca 2017 r. Obie komisje pozytywnie go zaopiniowały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2017 rok.
Na stan faktyczny 15 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
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W oparciu o wyniki głosowania stwierdza się, iż Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2017 rok.
Uchwała nr XXXII/211/17 w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).

Do punktu 12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień
od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis.

od

podatku

Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
tj.: Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 6 czerwca 2017 r.
oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu
7 czerwca 2017 r. Obie komisje pozytywnie go zaopiniowały.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy
de minimis.
Na stan faktyczny 15 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 13 radnych, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosowania.
W oparciu o wyniki głosowania stwierdza się, iż Rada Miejska podjęła uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych
w ramach pomocy de minimis.
Uchwała nr XXXII/212/17 w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).

Do punktu 13
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 1068/2 położonej w obrębie
geodezyjnym Czarna Białostocka, zabudowanej trzema budynkami niemieszkalnymi.
Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
tj.: Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 6 czerwca 2017 r.
oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu
7 czerwca 2017 r. Obie komisje pozytywnie go zaopiniowały.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości nr 1068/2 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka,
zabudowanej trzema budynkami niemieszkalnymi.
Na stan faktyczny 15 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
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W oparciu o wyniki głosowania stwierdza się, iż Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
sprzedaży nieruchomości nr 1068/2 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka,
zabudowanej trzema budynkami niemieszkalnymi.
Uchwała nr XXXII/213/17 w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).

Do punktu 14
Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 914 położonej
w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, zabudowanej trzema budynkami
niemieszkalnymi.
Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
tj.: Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 6 czerwca 2017 r.
oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu
7 czerwca 2017 r. Obie komisje pozytywnie go zaopiniowały.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie sprzedaży
nieruchomości gruntowej nr 914 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka,
zabudowanej trzema budynkami niemieszkalnymi.
Na stan faktyczny 15 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
W oparciu o wyniki głosowania stwierdza się, iż Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 914 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna
Białostocka, zabudowanej trzema budynkami niemieszkalnymi.
Uchwała nr XXXII/214/17 w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).

Do punktu 15
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
tj.: Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 6 czerwca 2017 r.
oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu
7 czerwca 2017 r. Obie komisje pozytywnie go zaopiniowały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego.
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Na stan faktyczny 15 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
W oparciu o wyniki głosowania stwierdza się, iż Rada Miejska podjęła uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego.
Uchwała nr XXXII/215/17 w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).

Do punktu 16
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna
Białostocka.
Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
tj.: Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 6 czerwca 2017 r.
oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu
7 czerwca 2017 r. Obie komisje pozytywnie go zaopiniowały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie ustalenia
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Czarna Białostocka.
Na stan faktyczny 15 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
W oparciu o wyniki głosowania stwierdza się, iż Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna Białostocka.
Uchwała nr XXXII/216/17 w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).

Do punktu 17
Podjęcie uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom
niektórych oddziałów klasy III i uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej w roku szkolnym 2017/2018.
Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
tj.: Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 6 czerwca 2017 r.
oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu
7 czerwca 2017 r. Obie komisje pozytywnie go zaopiniowały.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie wskazania
miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III i uczniom
oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta w Czarnej
Białostockiej w roku szkolnym 2017/2018.
Na stan faktyczny 15 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
W oparciu o wyniki głosowania stwierdza się, iż Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klasy III
i uczniom oddziałów klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Romualda Traugutta
w Czarnej Białostockiej w roku szkolnym 2017/2018.
Uchwała nr XXXII/217/17 w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę o godz. 18:04. O godz. 18:18 wznowiono obrady.

Do punktu 18
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad
Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy
Czarna Białostocka.
Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 6 czerwca 2017 r. nie
udzieliła pozytywnej opinii do projektu uchwały - do treści projektu uchwały Komisja
uwag i wniosków nie zgłosiła, ale w głosowaniu za pozytywną opinią do projektu uchwały
– głosowało 2 radnych, przeciw – 0 radnych i 3 radnych wstrzymało się od głosownia.
Komisja ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu
7 czerwca 2017 r. pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję, w toku której, głos zabrali: radny p. Paweł
Jakubowski, Sekretarz gminy p. Joanna Kulesa, Przewodniczący Rady p. Wojciech
Rudnik, radna p. Agnieszka Staniaszek, Burmistrz p. Jacek Chrulski, radna p. Anna
Siemienowicz, radna p. Urszula Taudul, radca prawny p. Andrzej Biegański, radna
p. Renata Matuk, mieszkaniec p. Arnold Maculewicz.
W dyskusji podano:
 projekt uchwały przygotowano w związku z uwagami nadzoru prawnego
wojewody do Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania
Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Czarna Białostocka, który w trybie
nadzorczym nakazał usunięcie z uchwały zapisów dotyczących danych osobowych.
Ponadto, w postępowaniu nadzorczym prawnicy nadzoru zakwestionowali
funkcjonowanie punktu przetrzymań zwierząt, ponieważ błędne uznali,
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że zwierzęta będą przetrzymywane na sznurku, na wysypisku. Temat jest
z nadzorem wyjaśniany i uzgadniany. Po przedstawieniu stanu faktycznego
i wyjaśnieniu, iż zwierzęta mają tu odpowiednie warunki przebywania, mamy już
wstępną informację i zapewnienie na otrzymanie pozytywnej opinii i aprobaty na
pozostawienie punktu w dotychczasowym kształcie;
 szacunkowe zestawienie kosztów stworzenia schroniska dla zwierząt w Czarnej
Białostockiej:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Koszt
jednostkowy
(zł brutto)

Nazwa
Zakup podwójnego kontenera (kontener używany, po remoncie,
o pow. ok.18 m2, bez kosztów transportu i ustawienia)
Wyposażenie kontenera w zaplecze socjalne (zakup toalety i
umywalki, hydraulika)
Podłączenie kontenera do mediów (prąd, woda, ew. ścieki)
Wyposażenie biurowe (biurko, 2 krzesła, stół, 2 szafki
zamykane, komoda)
Zamrażarka skrzyniowa (o pojemności 200 l)
Utwardzenie terenu kostką polbrukową
Ogrodzenie terenu
SUMA:

25 000,00
2 000,00
2 500,00
5 000,00

75

800,00
25 000,00
15 000,00
300,0
0

Teren PSZOK nie spełnia warunku oddalenia o co najmniej 150 m od siedzib
ludzkich (to odległości przewidziane prawem), należy więc szukać innej
lokalizacji, tym bardziej, że sąsiadujący mieszkańcy już zapowiadają protesty
przeciwko koncepcji utworzenia w pobliżu schroniska. Przedstawione koszty to
tylko koszty utworzenia, do nich należy doliczyć koszty bieżącego utrzymania,
np. całodobowa opieka lub monitoring, zatrudnienie weterynarza i behawiorysty.
Na pewno takie rozwiązanie (schronisko) będzie bardziej kosztowne niż
rozwiązanie które jest dzisiaj stosowane (punkt przetrzymań zwierząt);
 zaproponowano rozkład: 8 godzin opieki pracownika w pozostałym czasie
monitoring. Jednak ten nie spełni funkcji zapewnienia bezpieczeństwa
w schronisku, jeżeli nie będzie na bieżąco oglądany/obserwowany;
 zaproponowano, aby ze środków pozostałych po Straży Miejskiej rozbudować sieć
całodobowego monitoringu obejmującego większość miasta i zatrudnić osoby do
obsługi tego monitoringu, które przez 24 godziny czuwałyby nad porządkiem
i bezpieczeństwem w mieście. Monitoring wyposażyć w nagłośnienie
umożliwiające bieżące zwracanie uwagi mieszkańcom na ich złe zachowanie.
Niestety, takie działania przekroczą kilkukrotnie budżet pozostały po
zlikwidowaniu straży miejskiej, a co z oszczędnościami, które tak mocno
argumentowano przy likwidacji straży miejskiej?
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 utworzone schronisko będzie lepszym rozwiązaniem dla gminy i psów. Gmina nie
musi przyjmować psów z innych terenów i może okazać się, że będzie tam taka
sama liczba zwierząt jak dotychczas;
 po utworzeniu schroniska musimy liczyć się z tym, że zwierzęta mogą być
podrzucane do naszej gminy z terenów, gdzie takiego miejsca nie ma, więc ich
liczba może wzrastać;
 wojewoda nie przyśle odpowiedzi na nasze pismo wyjaśniające w sprawie
zakwestionowanych w uchwale zapisów, dotyczących punktu przetrzymań
zwierząt. Odpowiedzią będzie rozstrzygnięcie nadzorcze do którego wojewoda
gromadzi niezbędne dowody i materiały, więc ocena będzie znana w momencie
wydania rozstrzygnięcia nadzorczego do uchwały lub umorzenia postępowania
w tej sprawie;
 przepisy prawa nie definiują schroniska dla zwierząt pod względem celu działania
czy sposobu finansowania (podobnie jak azylu, przytuliska, miejsca
przetrzymywania itp. terminów). Termin schronisko pojawia się w kilku ustawach,
rozbieżnie ustalających kto, w jakim celu i w jakim trybie może je prowadzić.
Przepisy prawa nie precyzują norm bytowych dla zwierząt w schroniskach i nie
przewidują adopcji zwierząt ze schronisk. W konsekwencji, tak ewidencjonowany
rozchód zwierząt nie podlega żadnej weryfikacji. Żaden przepis nie zabrania tego,
aby to było przytulisko lub dom tymczasowy;
 proponuje się utworzenie schroniska aby była jasność, przejrzystość i klarowność.
Więcej piesków w nim nie będzie niż jest, no może odrobinę. Teraz finansujemy
stowarzyszenie (bo jego działalność i działalność gminy zaciera się) i przekazujemy
pieniądze obcemu podmiotowi w Sejnach na wypełnienie obowiązku ustawowego,
tj. zapewnienie opieki w schronisku. Czyli jak gdyby finansujemy dwa razy i cała
opieka nad pieskami kumuluje się przy PSZOK;
 opieka nad zwierzętami bezdomnymi, to zadanie własne gminy i stowarzyszenie
zadanie to realizuje, w ramach swoich zadań statutowych. Stowarzyszenie również
pozyskuje pieniążki (sponsorów), które wspomagają zwierzęta gminne, bo nie są to
zwierzęta należące do stowarzyszenia;
 na pytanie o przepis prawny na podstawie którego gmina przekazuje środki
pieniężne (publiczne) na działalność statutową stowarzyszenia i na podstawie czego
stowarzyszenie realizuje to zadanie gminy? - wyjaśniono, że nie ma przepisu
zabraniającego, aby stowarzyszenie realizowało takie zadanie (zadania gminy i cele
statutowe mogą się pokrywać);
 stwierdzono brak monitoringu zwierząt, które trafiają do stowarzyszenia i zwierząt,
które są zwierzętami gminnymi. Nie ma więc pewności, czy nie trafiają tam
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zwierzęta z sąsiednich gmin, gdzie nie ma schroniska lub przytuliska Należy więc
tę kwestię formalnie uregulować, wskazać konkretny dokument i przepis;
 finansowo gmina stowarzyszenia nie dotuje i nie przekazuje mu pieniędzy, co było
to już wielokrotnie wyjaśniane. Gmina kupuje karmę i zabezpiecza weterynaryjnie;
 wyrażono wdzięczność stowarzyszeniu AS za to, że wspiera gminę w realizacji
zadania i czyni to poprzez wolontariat, zdobywanie dodatkowych środków,
zdobywanie karmy. Gdyby nie stowarzyszenie i jego działalność kwoty
przeznaczane na miejsce tymczasowe zapewne byłby wielokrotnie wyższe;
 padło stwierdzenie, że stowarzyszenie AS nie ubiega się o gminne środki finansowe
w ramach postępowania konkursowego, tak jak np. stowarzyszenie CAL, ponieważ
ma pieniądze „podane na tacy”.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik podsumowując dyskusję powiedział,
że poczekajmy na informację odnośnie zwolnień z podatku i kosztorys, czyli wstępną
analizę kosztów dotyczących funkcjonowania jako schronisko. Wówczas będzie można
podjąć dalszą dyskusję i wtedy zapewne wątpliwości się rozwieją.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz
Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Czarna Białostocka.
Na stan faktyczny 15 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 10 radnych, nikt nie był przeciw, 5 radnych wstrzymało się od głosowania.
W oparciu o wyniki głosowania stwierdza się, iż Rada Miejska podjęła uchwałę
zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Czarna
Białostocka.
Uchwała nr XXXII/218/17 w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).

Do punktu 19
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi geodety na Burmistrza Czarnej
Białostockiej.
Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
tj.: Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 6 czerwca 2017 r.
oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu
7 czerwca 2017 r. Obie komisje pozytywnie go zaopiniowały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Renata Matuk odczytała protokół Nr 3/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia
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skargi geodety na Burmistrza Czarnej Białostockiej (protokół w załączeniu - załącznik
nr.....).
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi geodety na Burmistrza Czarnej Białostockiej, przygotowany w oparciu
o opinię Komisji Rewizyjnej wyrażoną w w/w protokole.
Na stan faktyczny 15 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
W oparciu o wyniki głosowania stwierdza się, iż Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
rozpatrzenia skargi geodety na Burmistrza Czarnej Białostockiej.
Uchwała nr XXXII/219/17 w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).

Do punktu 20
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Czarna Białostocka.
Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
tj.: Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 6 czerwca 2017 r.
oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu
7 czerwca 2017 r. Obie komisje pozytywnie go zaopiniowały.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarna
Białostocka.
Na stan faktyczny 15 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
W oparciu o wyniki głosowania stwierdza się, iż Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarna
Białostocka.
Uchwała nr XXXII/220/17 w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).

Do punktu 21
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości
i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki
lub kluby dziecięce na terenie Gminy Czarna Białostocka.
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Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
tj.: Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 6 czerwca 2017 r.
oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu
7 czerwca 2017 r. Obie komisje pozytywnie go zaopiniowały.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
na terenie Gminy Czarna Białostocka.
Na stan faktyczny 15 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
W oparciu o wyniki głosowania stwierdza się, iż Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce
na terenie Gminy Czarna Białostocka.
Uchwała nr XXXII/221/17 w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).

Do punktu 22
Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa
Podlaskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora
Witolda Sławińskiego.
Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej.
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa na posiedzeniu w dniu
6 czerwca 2017 r. nie udzieliła pozytywnej opinii do projektu uchwały. Uwag i wniosków
do treści projektu uchwały nie zgłosiła, ale w głosowaniu za pozytywną opinią do projektu
uchwały – głosował 1 radny, przeciw – 0 radnych i 4 radnych wstrzymało się
od głosownia.
Komisja ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 7 czerwca 2017 r. jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie
uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Parku
Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego.
Na stan faktyczny 15 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
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W oparciu o wyniki głosowania stwierdza się, iż Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Parku
Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego.
Uchwała nr XXXII/222/17 w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).

Do punktu 23
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego zadania zarządzania
publiczną drogą powiatową.
Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
tj.: Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 6 czerwca 2017 r.
oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu
7 czerwca 2017 r. Obie komisje pozytywnie go zaopiniowały.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie przejęcia
od Powiatu Białostockiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.
Na stan faktyczny 15 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
W oparciu o wyniki głosowania stwierdza się, iż Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
przejęcia od Powiatu Białostockiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.
Uchwała nr XXXII/223/17 w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).

Do punktu 24
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na
realizację przebudowy skrzyżowania ul. Świerkowej z drogą powiatową Nr 1420B
będącej częścią zadania „Budowa drogi gminnej Nr 104909B - ul. Świerkowa w Czarnej
Białostockiej - etap I".
Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
tj.: Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 6 czerwca 2017 r.
oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu
7 czerwca 2017 r. Obie komisje pozytywnie go zaopiniowały.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację przebudowy skrzyżowania
ul. Świerkowej z drogą powiatową Nr 1420B będącej częścią zadania „Budowa drogi
gminnej Nr 104909B - ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej - etap I".
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Na stan faktyczny 15 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
W oparciu o wyniki głosowania stwierdza się, iż Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację przebudowy
skrzyżowania ul. Świerkowej z drogą powiatową Nr 1420B będącej częścią zadania
„Budowa drogi gminnej Nr 104909B - ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej - etap I".
Uchwała nr XXXII/224/17 w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).

Do punktu 25
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na
realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301B - ul. Kościelna w Czarnej
Białostockiej - budowa parkingów przy cmentarzach grzebalnych".
Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
tj.: Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 6 czerwca 2017 r.
oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu
7 czerwca 2017 r. Obie komisje pozytywnie go zaopiniowały.
Pytań i uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2301B - ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej - budowa parkingów przy
cmentarzach grzebalnych".
Na stan faktyczny 15 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 15 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania.
W oparciu o wyniki głosowania stwierdza się, iż Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301B - ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej budowa parkingów przy cmentarzach grzebalnych".
Uchwała nr XXXII/225/17 w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).

Do punktu 26
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na
realizację zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga krajowa Nr 8".
Projekt uchwały szczegółowo został omówiony na posiedzeniach komisji Rady Miejskiej,
tj.: Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 6 czerwca 2017 r.
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oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu
7 czerwca 2017 r. Obie komisje pozytywnie go zaopiniowały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Budowa drogi
powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka - droga
krajowa Nr 8".
Na stan faktyczny 15 radnych obecnych na sali obrad, za przyjęciem projektu uchwały
głosowało 14 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosowania
(w czasie głosowania nieobecna była radna p. Renata Matuk, wyszła z sali obrad o godz.
19:11, powróciła o godz. 19:15).
W oparciu o wyniki głosowania stwierdza się, iż Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie
udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Budowa
drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik - Łapczyn - Brzozówka Strzelecka - Przewalanka droga krajowa Nr 8".
Uchwała nr XXXII/225/17 w załączeniu do protokołu (załącznik nr.....).

Do punktu 27
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej
sesji oraz w okresie między sesjami.
Odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez radnych na posiedzeniach komisji w dniach
25 i 26 kwietnia 2017 r. oraz na XXXI sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia br.
odczytał Zastępca Burmistrza p Wiesław Ryszard Majewski:
Odpowiedzi na wnioski radnych zgłoszone na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury,
Spraw Społecznych i Rolnictwa w dniu 25 kwietnia 2017 r.
Radny p. Marek Jakimik prosił o uzupełnienie asfaltu na zjeździe z ul. Marszałkowskiej
w ul. Młynową, utworzyły się tam potężne dziury.
Odp. Ubytki zostały uzupełnione częściowo, ponieważ wykorzystany został cały zapas
masy bitumicznej na zimno, którą obecnie ponownie zamawiamy. Asfalt
w ul. Marszałkowskiej zostanie naprawiony do końca czerwca.
W sprawie wniosku na temat oddziałów przedszkolnych i dyskusji z tym związanej:
W związku z uwagami rodziców i radnych, oddział przedszkolny zostanie zorganizowany
w SP nr 2. Odbyło się w tej sprawie spotkanie informacyjne z rodzicami w dniu 31 maja,
na którym dyrektorzy przedszkola i szkoły podstawowej omówili sprawy związane
z funkcjonowaniem oddziału na terenie szkoły. Ustalono, że oddział będzie funkcjonował
jako 9 godzinny.
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Odpowiedzi na wnioski radnych zgłoszone na posiedzeniu Komisji ds. Komunalnych,
Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 26 kwietnia 2017 r.
Radny p. Radosław Tercjak zgłosił zapadający się polbruk na ulicy Kasztanowej po lewej
stronie (od strony ul. Młynowej) i wystające studzienki na dole przed rzeczką.
Odp.: Polbruk został naprawiony pod koniec kwietnia. Studzienki są sprawdzane. Jeżeli
wymagają naprawy, zlecimy roboty.
Radny p. Radosław Tercjak prosił o równie ul. Świerkowej, od zjazdu z asfaltu.
Odp.: W dniu 27 kwietnia 2017 r. teren budowy został przekazany generalnemu
wykonawcy. Obecnie prace trwają na całym odcinku ulicy Świerkowej.
Radny p. Radosław Tercjak wnioskował o ustawienie kosza na śmiecie na ul. Fabrycznej,
w pobliżu wjazdu na oczyszczalnię. Radny obiecał, że sam będzie go opróżniał, aby się
tylko pojawił.
Odp.: Na ul. Fabrycznej od ul. Torowej do przejazdu kolejowego są ustawione 4 kosze
i uważamy, że jest to ilość wystarczająca.
Radna p. Aneta Sobolewska prosiła o równanie ul. Brzozowej.
Odp.: Ulica Brzozowa została wyrównana na przełomie kwietnia/maja.
Radna p. Aneta Sobolewska prosiła o uzupełnienie dziur na ul. Wrzosowej.
Odp.: Część dziur została uzupełniona. Obecnie zamawiamy masę bitumiczną na zimno,
ponieważ poprzedni zapas został wykorzystany. Zostanie to uzupełnione w najbliższych
dniach.
Radna p. Anna Siemienowicz prosiła o równanie ul. Ustronie i ul. Szkolnej w Czarnej Wsi
Kościelnej, duże koleiny.
Odp.: Równanie wykonano na przełomie kwietnia/maja.
Radna p. Anna Siemienowicz zgłosiła dziury na ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej.
Odp.: Ubytki uzupełniono masą bitumiczną.
Radna p. Anna Siemienowicz pytała o możliwość ustawienia słupka odblaskowego na
skrzyżowaniu ulic Fabrycznej z Wrzosową. Na skrzyżowaniu nie ma oświetlenia i zjazd
jest mało widoczny, szczególnie przyjezdni mają z tym problem.
Odp.: W związku z tym, że jest to droga powiatowa, zwrócimy się z prośbą do PZD
o przeanalizowanie ww. miejsca pod kątem widoczności zjazdu (i jej poprawy poprzez
ustawienie słupa odblaskowego).
Radny p. Paweł Jakubowski prosił o uzupełnienie dziur na ul. Fabrycznej na zakrętach
oraz w kierunku firmy Vistal i Dominowood.
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Odp.: Już część dziur została uzupełniona, ale skończyła się nam masa bitumiczna.
Skończymy to w czerwcu (w momencie zakupu masy).
Radny p. Paweł Jakubowski wnioskował o zabezpieczenie pieniędzy i wykonanie projektu
na budowę placu zabaw przy ul. Torowej.
Odp.: Kwestia wykonania dokumentacji zostanie przeanalizowana po weryfikacji
półrocznej budżetu Gminy.
Radny p. Paweł Jakubowski zgłosił, że od dłuższego czasu nie świecą lampy uliczne
na ul. Fabrycznej, na odcinku od firmy Złoty Sęk do zalewu.
Odp.: Zgłoszono konserwatorowi. Obecnie oświetlenie jest sprawne i funkcjonuje.
Rady p. Krzysztof Jarończyk przypomniał wniosek radnej p. Anety Sobolewskiej
dotyczący zapadniętych studzienek na ul. Torowej, na wysokości bloku nr 13 i 15.
Odp.: Studzienki należą do Przedsiębiorstwa Komunalnego. Zgłoszono je do naprawy
w dniu 2 czerwca.
Rady p. Krzysztof Jarończyk zgłosił dwie duże dziury w jezdni na ul. Piłsudskiego,
na przeciw bocznej bramy wjazdowej na targowicę.
Odp.: Zgłoszono zarządcy drogi (PZD). Z tego co wiemy dziury zostały załatane.
Rady p. Krzysztof Jarończyk zgłosił, by naprawić przejazdy kolejki wąskotorowej
(ul. Sienkiewicza i ul. Piłsudskiego), które są już w fatalnym stanie.
Odp.: Zgłoszono do PZD, czekamy na odpowiedź. W zależności od jej treści
powiadomimy również Nadleśnictwo.
Rady p. Krzysztof Jarończyk prosił o zwrócenie uwagi na znaki drogowe pionowe
i poziome. Na ich czystość i ich stan techniczny. Wiele z nich jest zabrudzonych
i zniszczonych. Sprawdzić, czy można zdemontować znak: Krzyż św. Andrzeja, stojący na
przeciw Urzędu Miejskiego, drugi na ul. Sienkiewicza, bo tylko szpecą lub je odmalować.
W podobnym stanie są hydranty, ale radny zauważył, że sukcesywnie są odmalowywane.
Odp.: 31 maja zwrócono się do PZD z prośbą o dokonanie przeglądu znaków drogowych
G-13 „krzyż Św. Andrzeja”, z których część wymaga wymiany oraz zwrócono uwagę na
czystość pozostałych znaków ustawionych przy drogach powiatowych na terenie gminy.
Znaki poziome zostały odmalowane (prace zakończono 10 czerwca).
Rady p. Krzysztof Jarończyk pytał, czy jest możliwe wprowadzenie od nowego roku
budżetowego zasady/formy tzw. budżetu obywatelskiego?
Odp.: Rozważana jest inna forma partycypacji społecznej a mianowicie Inicjatywa
Lokalna. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie
której funkcjonuje ten mechanizm precyzuje, że inicjatywa lokalna to forma współpracy
jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania
zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej. W jej ramach mieszkańcy zgłaszają
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pomysły i deklarują udział w jego realizacji, który może mieć formę wkładu rzeczowego,
finansowego lub pracy społecznej.
Odpowiedzi na wnioski radnych zgłoszone na XXXI sesji Rady Miejskiej w dniu
27 kwietnia 2017 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik, w związku z likwidacją oczyszczalni
ścieków przy ul. Fabrycznej, proponował już dzisiaj przymierzyć się do wykonania na ten
rejon miejscowego planu zagospodarowania. Rozważyć też sugestię (wniosek)
przedsiębiorcy, aby mógł się rozwijać.
Odp.: Nie można podjąć działań dot. zmiany miejscowego planu przed potwierdzeniem,
że nowa oczyszczalnia ścieków funkcjonuje i dotychczasowa zostanie zlikwidowana.
Termin zakończenia budowy oczyszczalni to 31 grudnia 2018 r. Nie możemy dopuścić do
sytuacji, w której teren starej oczyszczalni będzie miał w planie inne przeznaczenie mimo
tego, że będzie ona tam nadal funkcjonować.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik pytał co z placem po starym Urzędzie
Miejskim? Czy na ten teren jest plan zagospodarowania przestrzennego? Czy jest
potrzebny?
Odp.: Wpłynęło do Urzędu pismo w sprawie wszczęcia procedury sprzedaży tej
nieruchomości. Przedsiębiorca zainteresowany jej zakupem zajmuje się działalnością
gospodarczą z zakresu ochrony zdrowia (Centrum Neurologiczno – Diagnostyczne) i na
potrzeby tego typu działalności planuje ją nabyć. Przygotowany został i przekazany
Państwu (Radnym) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na jej sprzedaż. Jeżeli
uchwała ta zostanie podjęta, zlecimy wycenę tej nieruchomości. Na podstawie wartości
wykazanej w operacie szacunkowym nastąpi ustalenie jej ceny wywoławczej oraz podjęte
zostaną działania mające na celu przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż
tej działki. Uchwała została dzisiaj podjęta, podjęte więc będą następne działania.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik pytał, czy jest możliwe zwolnienie
z podatku za psa tych właścicieli, którzy mieszkają w domkach jednorodzinnych,
ponieważ na swoich posesjach sami muszą sprzątać po swoich pupilach? Może
zróżnicowanie tej stawki?
Odp.: Obowiązująca uchwała Rady Miejskiej nr XX/177/08 z 21 października 2008 roku
w sprawie określenia opłaty od posiadania psów, która różnicuje ich wysokość w sposób
następujący:

 30 zł rocznie od każdego psa – posiadacze psów zamieszkali w domach
jednorodzinnych,

 50 zł rocznie od każdego psa – posiadacze psów zamieszkali w domach
wielorodzinnych.
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Ponadto zgodnie z ustawą o opłatach i podatkach lokalnych podatku nie płacą właściciele
gospodarstw rolnych za 2 psy. Opłaty nie ponoszą również osoby niepełnosprawne oraz
osoby powyżej 65 roku życia prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe. Opata
nie jest obligatoryjna i może być zniesiona dla wszystkich w całej gminie.
Radna p. Renata Matuk zwróciła się do pani Skarbnik z pytaniem, na jakiej podstawie
gmina ponosi koszty za psa adoptowanego? I czy jest to dokumentowane, że chodzi
o konkretnego psa? Stowarzyszenie AS jest jakby jednostką gminy i to AS przekazuje psa
do adopcji, a nie Gmina. Z jakiego paragrafu i na jakiej podstawie finansowej jest
to finansowane z budżetu gminy?
Odp.: Całość tymczasowego miejsca „Azylu” (nazwa własna określające jedynie to
konkretne miejsce a nie Stowarzyszenie!) i jego wyposażenie należy do gminy Czarna
Białostocka. Finansujemy obowiązek nałożony na gminę tj. zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom i zapobieganie ich bezdomności. Stowarzyszenie nam pomaga
nieodpłatnie. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów funkcjonuje pod tą nazwą i adresem
(ul. Sosnowa 21) od 2014 r. i nie jest w żaden sposób tożsamy z „Azylem”
i stowarzyszeniem „AS”. Jest to teren na którym z racji jego lokalizacji, podłączonych
mediów i dostępności ulokowano punkt tymczasowego przetrzymywania zwierząt.
Stowarzyszenie AS na bieżąco przekazuje informacje do tut. urzędu o pojawiających się
zwierzętach bezdomnych (psach lub kotach) ale samo nie zleca podjęcia jakichkolwiek
działań związanych z ich leczeniem lub wyłapywaniem.
W toku dyskusji radna p. Renata Matuk mówiła, że z tych zapisów nie wynika w czyim
posiadaniu są psy, czy znajdują się na terenie PSZOK, czy zostały przekazane do adopcji
i kiedy (rok, czy dwa lata temu).
Odp.: Bezdomny pies należy do Gminy, bo to wynika z ustawy o ochronie zwierząt.
Przestaje należeć do Gminy dopiero jak zostanie adoptowany. Każdy pies posiada
kartotekę w której są adnotacje o czasie przybycia, zdjęcie, informacje o jego leczeniu
i adopcji. Przed oddaniem od adopcji zwierzę musi być objęte opieką weterynaryjną
(włącznie ze sterylizacją lub kastracją) bo to znacznie podnosi jego szanse adopcyjne.
Po podpisaniu umowy adopcji zwierzę należy już do właściciela i to on jest za niego
w pełni odpowiedzialny. Wtedy gmina nie ponosi już kosztów.
Radna p. Agnieszka Staniaszek: Na rogu ul. Torowej i ul. Wiosennej rośnie świerk, którego
gałęzie znacznie wykraczają poza ogrodzenie. Są na tyle ciężkie, że grożą złamaniem.
Gałąź może spaść na przechodnia.
Odp.: Wystąpiliśmy do PZD w tej sprawie i gałęzie zostały przycięte.
Radna p. Agnieszka Staniaszek przekazała wniosek mieszkańców ul. Łąkowej
o uwzględnienie w przygotowywanej dokumentacji budowy tej ulicy zamontowanie
progów zwalniających.
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Odp.: Propozycja wykonania progu zwalniającego w postaci wyniesionego przejścia dla
pieszych przy skrzyżowaniu z ulicą Łąkową została przekazana projektantowi.
Radna p. Agnieszka Staniaszek: W nawiązaniu do transmisji sesji, prosiła aby nie
blokować tej wtyczki w dniu dzisiejszym, transmisja będzie cały czas dostępna.
Odp.: Nie jest możliwe usunięcie blokady tak aby nagranie było dostępne, gdyż jego
odtwarzanie będzie już przetwarzaniem w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych. Wobec tego należy nagranie sprawdzić i poddać w razie potrzeby
anonimizacji, podobnie jak to ma miejsce przy udostępnianiu nagrania w BIP.
Radny p. Kamil Tomaszewski pytał, co w sprawie schodów do budynku przychodni
zdrowia (przy ul. Torowej).
Odp.: Planujemy zakończyć remont do końca czerwca.
Radny p. Kamil Tomaszewski zgłosił do naprawy latarnie przy ul. Dreszera nr 7 i 9.
Odp.: Awaria została usunięta, latarnie naprawiono.
Radny p. Paweł Jakubowski wnioskował o naprawę ul. Fabrycznej, dojazdy do firmy
Dominowood i firmy Bartosz.
Odp.: Część dziur została doraźnie naprawiona. Jak zakupimy nową partię masy
bitumicznej, będziemy kontynuować.
Radny p. Paweł Jakubowski wnioskował o budowę placu zabaw przy ul. Torowej.
Odp.: Kwestia wykonania dokumentacji zostanie przeanalizowana po weryfikacji
półrocznej budżetu Gminy.
Radny p. Paweł Jakubowski pytał, jaki jest termin na usunięcie usterki w gminie? Miesiąc
temu zgłosił i nadal cieknie (chodzi o baterię w sanitariacie na parterze).
Odp.: Usterki są zgłaszane w ramach napraw gwarancyjnych i są usuwane w różnych
terminach, w zależności od tego czy jej usuniecie jest pilne i wymaga trybu awaryjnego .
Wadliwa bateria została wymieniona maju, przy okazji wykonywania innych zgłoszonych
napraw gwarancyjnych.
Radny p. Paweł Jakubowski pytał, kiedy rozpocznie się budowa parkingu przy
ul. Sienkiewicza 1 i podjazdu wraz z parkingiem przy ul. Sienkiewicza 4 i 6?
Odp.: W sprawie parkingu przy ul. Sienkiewicza 1, Powiatowy Zarząd Dróg
poinformował, iż ma przygotowany projekt i obecnie jest na etapie uzyskiwania
pozwolenia na budowę. Remont podjazdu z ulicy Sienkiewicza 4 i 6 zostanie wykonany
w bieżącym roku.
Radny p. Marek Święcicki wnioskował o wyrównanie drogi gminnej w Brzozówce
Koronnej oraz w Brzozówce Ziemiańskiej w kierunku Wojtach, do granicy gdzie było
żwirowanie.
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Odp.: Drogi zostały wyrównane na początku maja 2017 r.
Radny p. Marek Święcicki wnioskował o żwirowanie drogi w Jezierzysku (w połowie).
Odp.: Żwirowanie wykonano pod koniec kwietnia 2017 r.
Radny p. Marek Święcicki pytał, co w sprawie solarów? Do 2017 roku miało być
wykonanie i rozliczenie.
Odp.: Projekt jest i będzie zrealizowany w III kwartale 2017 r.
Radny p. Marek Święcicki pytał, kiedy będzie remontowany dach na budynku
w Łapczynie?
Odp.: Obecnie szacujemy koszt wykonania remontu. Jeżeli kwota przeznaczona na ten cel
z funduszu sołeckiego będzie wystarczająca przystąpimy do naprawy.
Mieszkaniec p. Arnold Maculewicz wnioskował, aby w przyszłości skierować do
konsultacji z nim projekt regulaminu miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad zalewem.
Odp.: Projekt regulaminu przekazałem i otrzymałem już uwagi na ten temat.
Mieszkaniec p. Andrzej Kozioł wnioskował, aby w programie obchodów 3 Maja nie było
Mszy św.
Odp.: Mieszkaniec został poinformowany pisemne, że jego wniosek nie zostanie
uwzględniony.
Przewodniczący Rady ogłosił przerwę o godz. 19:38. O godz. 19:47 wznowiono obrady.

Do punktu 28
Interpelacje, wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.
Przewodniczący Rady p. Wojciech Rudnik przedstawił Radzie Miejskiej pisma, które do
niego wpłynęły w okresie między sesjami Rady:
1)

wniosek Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 19 maja 2017 r. o wskazanie
przedstawicieli Rady Miejskiej do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
na kolejną kadencję (pismo w załączeniu – załącznik nr ….).
Rada Miejska dokonała wyboru radnych: p. Anny Siemienowicz i p. Urszuli Taudul
do reprezentowania Rady Miejskiej w pracach Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego. Obie Panie wyraziły chęć i zgodę na pracę w tej Radzie.

2)

wniosek Dyrektora miejscowego gimnazjum z dnia 8 czerwca 2017 r. o pomoc Rady
Miejskiej w sponsorowaniu sztandaru dla nowo tworzonej Szkoły Podstawowej nr 1
w Czarnej Białostockiej (pismo w załączeniu – załącznik nr ….).
W dyskusji:
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 Przewodniczący Rady p. Wojciech Rudnik proponował pozostawić ten temat
do indywidualnego przemyślenia Radnych;
 radna p. Helena Urban dodała, że jakieś pieniążki zostały już zebrane
w kościele, więc jakiś wkład będzie. Poczekajmy na propozycje;
 radna p. Urszula Taudul zapewniła, że nauczyciele, uczniowie i dyrekcja
angażują się bardzo, ale sami w tak krótkim czasie nie są w stanie uzbierać
potrzebnej kwoty na zakup nowego sztandaru. Obaj Proboszczowie również
zgodzili się na przeprowadzenie zbiórki w kościołach. Szkoła prosi więc
Radnych o wzięcie udziału w sponsorowaniu. Sztandar kosztuje około 9 tys. zł.
Chcą, aby był gotowy na początek roku szkolnego. Sztandar dla szkoły jest
bardzo ważny. Rozważali przeróbkę starego, ale ten jest już wyblakły
i sfatygowany;
 radna p. Renata Matuk sugerowała, aby poszukać środków w budżecie
gimnazjum. W sprawozdaniu za 2016 w załączniku numer 2 „wydatki
planowane”, w pozycji gimnazjum wyczytała, iż gimnazjum wydało mniej niż to
było zaplanowane (planowane wydatki od wydatków zrealizowanych różnią się
o kwotę 11 tys. zł).
3)

Wniosek przedsiębiorcy p. Stanisława Białozora z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie wykonania planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Fabrycznej,
w okolicy oczyszczalni ścieków (pismo w załączeniu – załącznik nr ….).
W dyskusji dotyczącej możliwości opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego we wnioskowanym miejscu udział wzięli:
Przewodniczący Rady p. Wojciech Rudnik, Burmistrz p. Jacek Chrulski i radna
p. Agnieszka Staniaszek. W roku dyskusji Burmistrz poinformował o planach
związanych z przystąpieniem do wykonania na początku 2018 roku zmiany
miejscowego planu w kontekście obecnie jeszcze działającej oczyszczalni ścieków
a przeznaczonej do likwidacji. Wcześniejsze przystąpienie do tej procedury nie jest
uzasadnione ze względu na realizowaną dużą inwestycję (budowa nowej
oczyszczalni za 20 mln zł).

Z powyższej dyskusji, na wniosek radnej p. Agnieszki Staniaszek, o dokładne
zaprotokołowanie rozmowy między panem Przewodniczącym Rady a panem Burmistrzem
i dokładne zacytowanie słów o podejmowaniu przez Radę bzdurnych decyzji, sporządzono
stenogram. Cytowanie rozpoczęto po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady
p. Wojciecha Rudnika treści pisma p. Stanisława Białozora:
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik: - Ja tu się troszeczkę zatrzymam, czy
pan Burmistrz będzie chciał dzisiaj odpowiedzieć, lub w jakiś inny sposób się odnieś?
Bo przez chwileczkę rozmawiałem z mieszkańcem i to co prosiłem, nie pamiętam czy to
był styczeń czy luty, gdy się zwrócił, i czytałem też na chwilę przed przyjazdem na sesję
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ten wniosek i uważam że, ale można mnie wyprowadzić z błędu jeżeli się mylę, że jak
najbardziej można przystąpić już. Bo z informacji która była udzielana wcześniej
to zakończenie budowy czy przywrócenia terenu po byłej, po jeszcze istniejącej
oczyszczalni ścieków, jest przewidziane na wrzesień 2018 roku. Inwestycja jak widzimy
budowy nowej oczyszczalni, w której częścią tej inwestycji jest rekultywacja tego terenu
przebiega sprawnie, i oczywiście może się zdarzyć coś nieprzewidzianego, natomiast
wydaje mi się, że rozwiązanie takie, czyli przystąpienie do realizacji planu
zagospodarowania przestrzennego terenu ul. Fabrycznej teraz, z tego co pan Burmistrz
mówił, trwa to półtora roku i tak zakończyłoby się po, poprostu po likwidacji starej
oczyszczalni. Wydaje mi się również że można zawrzeć zapisy z wykonawcą takiego
planu. Prawda, że będzie to zakończone właśnie po zakończeniu i oddaniu tego placu który
będzie miał wszystkie media, czyli kanalizację, co jest sprawą oczywistą, wodę i prąd.
Jednocześnie nam otworzy od razu w październiku, w listopadzie, grudniu czy styczniu
2019 r. możliwość dzierżawy, sprzedaży, inwestowania, pozyskiwania środków przez
gminę, jak również przyszły inwestor który przyjdzie będzie miał już od razu otwartą
drogę do tego żeby zainwestować tam swoje pieniądze, zatrudnić ludzi i płacić podatki.
I tak sobie czytając to pismo wnioskuję że odpowiedź była, przytoczę jeszcze raz: - Nie
widzę związku żeby tych środków nie można było zabezpieczyć wcześniej - tak rozumiem,
że w odpowiedzi, bo tej odpowiedzi do pana Stanisława Białozora nie widziałem że trzeba byłoby wydać w tym roku. Teraz znowu proszę mnie ewentualnie wyprowadzić
z błędu ale wydaje mi się, że jeżeli byłoby to zlecone w tym roku to my płacimy jako
gmina po dostaniu dokumentacji, czyli jeżeli to trwa rok, półtora, zakładam że półtora,
to po roku …(wypowiedź niezrozumiała)….
Burmistrz p. Jacek Chrulski: - Czyli jednocześnie w budżecie trzeba założyć.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik: - Ale to w 2018. Czy argumenty
typu, że po zakończeniu likwidacji starej oczyszczalni ścieków mielibyśmy w przeciągu
miesiąca, dwóch, trzech świetny teren inwestycyjny przygotowany do, do tego żeby ktoś
przyszedł zainwestował? Czy to nie jest argument wystarczający za tym, żeby już dzisiaj to
rozważyć i przystąpić do działania. Bo jeżeli stanie się tak jak tutaj uzyskujemy
informację, czyli wrzesień, październik 2018, przyjdzie nowa rada, zanim oni znowu
ogarną swoje tematy, które są niezbędne zanim podejmą uchwały o przystąpieniu do
realizacji planu i półtora roku zanim następne minie, to tracimy tak naprawdę 2 lata, a być
może i stracimy też inwestora, prawda, i być może pieniądze, które mogłyby wpłynąć do
budżetu. Dzisiaj ludzie naprawdę budują, szczególnie firmy, budują w przeciągu pół roku,
a przypomnę że każdy metr kwadratowy powierzchni usługowo-handlowej to jest 20 zł
rocznie, tak? To są już tysiące zł. Proszę bardzo.
Burmistrz p. Jacek Chrulski: - Panie Przewodniczący, piękna długa przemowa, ale
hipokryzja aż się wylewa. Bo ja przypomnę uchwałę która miała na celu wydzierżawienie
nieruchomości, która jest gminną, na 10 lat, gdzie pojawił się inwestor, który chciał
zainwestować konkretne pieniądze, który chciał płacić podatek, Państwo tę uchwałę
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podjęliście negatywną. Cieszę się niezmiernie panie Przewodniczący, bo mam nadzieję,
że wystąpiła refleksja że będzie Pan szukał inwestorów. Ja chcę powiedzieć, że nie jestem
przeciwny zmianie, zmianie planu, ale jednocześnie chcę ten plac skorelować.
Bo początkowo wystąpienie Pana i pana Stanisława dotyczyło tylko i wyłącznie
nieruchomości. Ja przekazałem informację, że jak najbardziej o tym myślimy w kontekście
oczyszczalni, nie tylko oczyszczalni - terenów za oczyszczalnią które są częściowo gminy
Czarna Białostocka, ale formalnie nie ma tam dojazdu. Więc jak najbardziej ja to widzę.
Jednocześnie chciałbym poprosić Państwa wszystkich, jak tu siedzicie, o bardzo dużą
ostrożność przy manipulowaniu planami. Bo w jaki sposób panie Przewodniczący, Pan
odpowie nie panu Stanisławowi, tylko Janowi Kowalskiemu, który powie za chwilę - Tutaj
zmienialiście plan, to dlaczego na moją prośbę nie możecie zmienić planu? - A następny
nie Jan Kowalski, tylko Jan Nowak pojawi się i powie - A ja tutaj też chcę zmienić plan.
Czy będziemy podejmowali kolejną uchwałę dotyczącą zmiany planu? W tym wypadku,
cieszę się niezmiernie, bo rzeczywiście mówiliśmy o zmianie planu zagospodarowania
w kontekście przede wszystkim oczyszczalni. Pan Stanisław wpisuje się to zagadnienie,
ale bardzo proszę panie Przewodniczący, proszę Państwa żebyście za wszelką cenę nie
przyspieszali tego wszystkiego. Jest to inwestycja blisko 20 milionowa. Tak naprawdę
na końcu jeszcze nie wiemy. Fajnie to wszystko biegnie, rozpoczęły się prace, rozpoczęły
się prace przy sieci, przy oczyszczalni. Mamy wszyscy nadzieję że zakończy się to
wszystko pozytywnie, ale nie mamy jeszcze takiej pewności jeżeli chodzi o przesunięcie,
jeżeli chodzi o przesunięcie czasowe i tak dalej i tak dalej. Jak najbardziej zamierzamy
wszcząć tą procedurę z początkiem roku 2018. Mam nadzieję że ta procedura będzie
sprawna, bo dotyczy tylko zmiany planu, chociaż trzeba przejść wszystkie organy które są
związane z planem …(wypowiedź niezrozumiała).... Więc te półtora roku, które mówiłem,
dotyczy procedury nowego planu bo taką informację otrzymaliśmy od projektanta który
zajmuje się planami w kontekście planu zagospodarowania nowego na teren przy ulicy
Kościelnej, Podleśnej, na teren cmentarza, gdzie trzeba myśleć perspektywicznie
o stworzeniu nowego planu na ten teren. Jak najbardziej. Natomiast bardzo Państwa
proszę, żeby ta kwestia była naprawdę mocno rozważana, bo nie możemy później
powiedzieć że jeden tak, drugi nie. Nie ma tutaj argumentu. Plan będzie zmieniony na ten
obszar w zakresie szerszym niż, niż tylko jedna nieruchomość zainteresowanego
przedsiębiorcy, dlatego w ogóle przystępujemy, czy też będziemy przystępowali do tej
zmiany. Panie Przewodniczący …(wypowiedź niezrozumiała).... możemy tak naprawdę
zapytanie ofertowe skierować. Ja nie pamiętam, czy my mamy 25.000 przeznaczonych na
plany zagospodarowania przestrzennego w tym budżecie 2017, bo rozważaliśmy cmentarz.
Jeżeli są te pieniądze - pani Bogusi nie ma w tej chwili - jeżeli są te pieniądze, możemy
wszczynać procedurę, nie ma problemu, ale po raz trzeci powiem, bardzo ostrożnie
z procedurami zmiany planów zagospodarowania.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik: - Ja tylko przypomnę panie
Burmistrzu, bo miesza Pan dwie sprawy, że ja akurat zapytałem się, czy są sprawy
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przekazania darowizny tego terenu znane i czy są na to dokumenty? Pan Burmistrz
odpowiedział że jeszcze nie, nie, nie, nie ma takiej wiedzy i tylko tyle. I prosiłbym,
i prosiłbym o nie mieszanie dwóch rzeczy. Rozmawiajmy o jednym. Przypominam
również to, że jak pan Stanisław Białozor złożył taki wniosek, to pytałem się właśnie, sam
nawiązałem do tego że w kontekście oczyszczalni ścieków. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj
Pan mówi, że już możemy to robić, może to początek 2018 roku, że to będzie trwało rok,
więc, no to myślę, że to satysfakcjonowałoby akurat tego naszego mieszkańca, prawda. Ale
z tego pisma, które jest datowane na 12, na wczoraj, nic takiego nie wynika. Ja myślę, że
gdyby uzyskał od Pana zapewnienie, że tak, przystąpimy na początku roku 2018,
że wyrobimy się na koniec, w ciągu roku, tak jak dzisiaj Pan przekazał informację, nie
byłoby tak emocjonalnego wystąpienia. Nieco wcześniej byłaby możliwość na koniec
2018 roku, tą działkę po byłej a jeszcze obecnej oczyszczalni ścieków, …(wypowiedź
niezrozumiała).... Proszę bardzo pan Burmistrz.
Burmistrz p. Jacek Chrulski: - Szanowni Państwo. Uwagę dotyczącą ul. Piłsudskiego, czy
też Szkolnej, gdzie ten jest budynek, no nie mogę przyjąć, ponieważ w owym czasie pan
Arnold stwierdził że ma dokumenty poświadczające fakt, że ten budynek, czy ten czy też
ten teren, został przekazany, przekazany gdzieś tam w dwudziestoleciu międzywojennym
na cele oświatowe. My stwierdziliśmy w owym czasie, że takiej wiedzy nie posiadamy,
a jednocześnie w ewidencji jest to nasz grunt, nasz teren, i to się potwierdziło. Troszeczkę
inną sytuacją jest, że Państwo …(wypowiedź niezrozumiała).... Dobrze, jeżeli pan Arnold
ma takie dokumenty …(wypowiedź niezrozumiała).... które jest obarczone jakimiś
wątpliwościami. Ja chcę potwierdzić, to jest nasz grunt, tutaj pan Andrzej i pani Kierownik
referatu sprawdzili, jest to lokalizacja nie obciążona żadnymi.
(wypowiedzi się nakładają i są niezrozumiałe).
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik: - O ile sobie dobrze przypominam to
mieszkaniec mówił że rozmawiał z osobami, a nie, momencik, momencik. Proszę nie
manipulować faktami, jest to do sprawdzenia. Mówił, powoływał się na rozmowę a nie na
posiadane dokumenty. To są dwie zupełne, różne rzeczy. Natomiast prosiłem właśnie, czy
takie dokumenty są. Tak? Dowiadujemy się że nie ma, więc, i tyle. Natomiast mówienie,
że mieszkaniec mówił że ma dokumenty, jest nieprawdą. Proszę o ewentualne
potwierdzenie, czy charakteru, czy..
Burmistrz p. Jacek Chrulski: - Panie Przewodniczący, ależ oczywiście. Panie
Przewodniczący, ja rozumiem jedną rzecz i rzeczywiście chylę czoła i przychylam się.
Próbuje Pan usprawiedliwiać po prostu bzdurne decyzje, które podejmowane były przez
Państwa. Tej decyzji ludzie po prostu nie rozumieją i musi Pan też to zrozumieć.
Oczywiście będzie też szukanie najróżniejszych wyjaśnień, tłumaczeń.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik: - Panie Burmistrzu, będę to lekko
przerywał. Proszę bez tak emocjonalnych, bez bzdurnych, bez …(wypowiedź
niezrozumiała).... wystąpień. Dobrze?
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Burmistrz p. Jacek Chrulski: - Próbuję nawiązać.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik: - Bardzo nieudolnie, bardzo
nieudolnie. Proszę zachowywać. Czy ja użyłem wobec Pana słów, że Pan jakieś bzdurne
decyzje podejmuje? Naprawdę. Proszę merytorycznie, konkretnie do sprawy …
(wypowiedź niezrozumiała)....
Burmistrz p. Jacek Chrulski: - Panie Przewodniczący, odniesień do różnej prawdy i słów
jakich Pan używał, i porównań, i mówienia o prawdach różnych, wobec jak gdyby,
i w kontekście Tischnera. Panie Przewodniczący proszę troszeczkę sięgnąć pamięcią.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik: - Znowu rozmawiamy o tej samej
sprawie? O piśmie mieszkańca? Proszę bardzo pani radna Agnieszka Staniaszek.
Radna p. Agnieszka Staniaszek: - Panie Burmistrzu obraził Pan jak sądzę całą Radę,
że podejmujemy bzdurne decyzje.
Burmistrz p. Jacek Chrulski: - Których ludzie nie rozumieją.
Radna p. Agnieszka Staniaszek: - No tak, ale Pan użył takiego określenia i obraził tym
samym całą Radę, 15 osób jak tutaj jesteśmy. Nie wyobrażam sobie żeby Radni
powiedzieli do Pana właśnie takimi słowami, że Pan podejmuje bzdurne decyzje.
Burmistrz p. Jacek Chrulski: - Pani żartuje.
Radna p. Agnieszka Staniaszek: - Tego wymaga chyba kultura osobista.
Burmistrz p. Jacek Chrulski: - Pani żartuje.
Radna p. Agnieszka Staniaszek: - Nie, nie żartuję w tym momencie.
Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik: - Dobrze. Drodzy Państwo.
Burmistrz p. Jacek Chrulski: - Przy wypowiedziach Pani bardzo często kultury osobistej
żadnej nie ma.
- koniec dyskusji w tym temacie i koniec cytowania, dalej protokół zwykły:
Zgłoszono wnioski:
Radny p. Paweł Jakubowski:
1. W odniesieniu do wniosku radnego p. Kamila Tomaszewskiego z dnia 28 marca br.
w sprawie dokonania przeglądu boiska przy ul. Orzeszkowej, tj. uprzątnięcia kamieni
z boiska i zawieszenia siatek na bramkach do gry w piłkę nożną, prosił o podanie
kosztów ustawienia piłko-chwytów. Proponował zastanowić się nad zainstalowaniem
ich na terenie placu.
W dyskusji nad tematem:
 radny p. Kamil Tomaszewski wypowiedział się na temat interwencji jednego
z mieszkańców miasta Czarna Białostocka w sprawie boiska na ul. Orzeszkowej
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i decyzji urzędu o usunięciu z niej bramek do gry w piłkę nożną. Zadał pytanie dla
Burmistrza p. Jacka Chrulskiego, czy bramki wrócą jeszcze na boisko?
 w odpowiedzi Burmistrz p. Jacek Chrulski wyjaśnił, że formalnie tam boiska nie
ma, a w skutek doniesienia na policję, ta skierowała do Urzędu Miejskiego pismo,
które mówiło o jednym: dzieci bez opieki wybiegały na drogę i dlaczego
przebywały tam bez opieki rodziców. W piśmie była też sugestia podjęcia szybkiej
interwencji, stąd decyzja o usunięciu bramek;
 radny p. Paweł Jakubowski wspomniał o reakcji niektórych mieszkańców
z ul. Orzeszkowej i ich niezadowoleniu sytuacją związaną z placem boiska na tym
obszarze;
 Burmistrz p. Jacek Chrulski zapewnił, że opinie mieszkańców są różne i spotyka
się z odmiennymi poglądami w tej materii i przywołał przykład wizyty mieszkańca
który też miał negatywne zdanie o tej sprawie;
 radny p. Kamil Tomaszewski potwierdził wypowiedź pana Burmistrza, w kwestii
różnych opinii mieszkańców na temat tego boiska. Faktycznie, były głosy
krytyczne i były głosy popierające decyzję usunięcia bramek. Przytoczył też
wypowiedź mieszkańca, który stwierdził: gdyby wróciły te bramki na miejsce,
a boisko nie zostanie formalizowane, to złoży kolejną skargę związaną z tą
sytuacją, gdyż to miejsce jest niebezpieczne. Radny p. Tomaszewski stwierdził, że
powrót do poprzedniego stanu raczej się nie uda, więc zaproponował
sformalizowanie boiska w tym miejscu i podjęcie działań, aby spełniało wszystkie
potrzebne normy, aby nikt nie zarzucił, że jest niebezpieczne. Radny wspomniał
o planach budowy placu zabaw obok boiska. Pytał czy wniosek o dofinansowanie
tego zadania trafi do Urzędu Marszałkowskiego, bowiem uzyskał już pozytywną
opinię w LGD? Podobno wykonawca budujący ulicę Ochotniczą będzie składował
na tym placu materiały, czy to prawda?
 Burmistrz p. Jacek Chrulski odpowiedział, że nie tylko wykonawca ul. Ochotniczej
będzie tam składował materiały. Pani Jasińska z Powiatowego Zarządu Dróg
również poszukiwała miejsca na przewiezienie humusu (ziemi) z budowy parkingu
przy ul. Sienkiewicza 1. Burmistrz podkreślił, że teren przy ul. Orzeszkowej jest
nadal porządkowany pod kątem przestrzeni publicznej. Dotychczas zasypano
niebezpieczną piwnicę, usunięto pozostałości betonu, teren wyrównano.
Zaprojektowano tam plac zabaw z elementami siłowni zewnętrznej. Na chwilę
obecną widzi jedynie możliwość wygrodzenia tej przestrzeni od ul. Orzeszkowej.
Montaż piłkochwytów nie jest możliwy, ponieważ tam formalnie nie ma boiska
i być nie może, gdyż przez środek tego miejsca przechodzi linia wysokiego
napięcia. Temat analizowany był już dwa lata temu. Mogą tam powstać urządzenia,
które nie powodują potrzeby wyrzucania, podrzucania czegoś do góry, ale nie
boisko. Wygrodzenie więc tego miejsca od strony ulicy może być zrealizowane, ale
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przebywanie dzieci na tym obszarze może być tylko za zgodę i pod opieką osób
dorosłych, rodziców;
 radny p. Kamil Tomaszewski zwrócił się do Burmistrza z pytaniem, czy po
wygrodzeniu tego terenu mieszkańcy będą mogli przynosić swoje przenośne małe
bramki?
 Burmistrz p. Jacek Chrulski odparł, że nie mamy wpływu na to co przyniosą
mieszkańcy. Zapewnił, że teren od strony ulicy możemy odgrodzić, jednak
wykonanie tego zakładał przy realizacji budowy placu zabaw dla dzieci. Nie mniej
jednak dzieci i tak powinny przebywać pod opieką osób dorosłych, opiekunów.
Jak już wcześniej wspomniał miejsce to jest ciągle porządkowane. Z tej przestrzeni
korzystają nie tylko grający w piłkę, przychodzą tam również matki z małymi
dziećmi;
 radny p. Kamil Tomaszewski poprosił o przesłanie na e-maila planu określającego
miejsce posadowienia placu zabaw;
 Burmistrz p. Jacek Chrulski poinformował o rozmowie telefonicznej
z mieszkańcem, który pytał o dwa boiska: na Pierekałach oraz na ul. Rybackiej,
gdyż podobnie jak boisko na ul. Orzeszkowej, są one zlokalizowane blisko drogi
publicznej;
 Przewodniczący Rady p. Wojciech Rudnik wyjaśnił, iż plac przy ul. Rybackiej jest
zlokalizowany na terenie leśnym, a w planie urządzania lasu (w opisie
taksacyjnym) jest określone jako boisko sportowe i jest ono oddalone od drogi;
 na pytanie radnego p. Marcina Halickiego - czy na ul. Orzeszkowej jest strefa
zamieszkania? - odpowiedzi udzielił radny p. Kamil Tomaszewski. Wyjaśnił, że
strefa zamieszkania jest od ul. Polnej w kierunku lasu i nie ma znaku
odwołującego.

Radny p. Marcin Halicki:
2. Proponował, aby przesyłane Radnym dokumenty były nazywane tak jak nagłówki
z treści dokumentów. Dużo łatwiej i przyjemniej by się je przeglądało.
3. Zgłosił ubytek w nawierzchni parkingu na ul.Traugutta, przy studzience kanalizacji
deszczowej, mniej więcej w połowie boiska ORLIK - zapadły się 4 kostki brukowe
ok. 20 cm poniżej poziomu drogi. Prosił o interwencję.
4. Zgłosił ubytek w polbruku przy studzience kanalizacji sanitarnej przy przejściu dla
pieszych, naprzeciw sklepu „Smocza Jama”. W ubiegłym roku, w ramach gwarancji,
było to już naprawiane.
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Burmistrz odpowiedział, że z poprawieniem raczej nie będzie problemu, ponieważ
wykonawca tego polbruku teraz buduje ulice: Wiosenną i Jastrzębią.
5. Podciąć gałęzie rosnące przy chodniku prowadzącym od tzw. „Ronda Rogala”
do ul. Sienkiewicza.
6. Odwołał się do wniosku zgłaszanego wcześniej przez niego i przez radnego
p. Eugeniusza Ciuruka o dodanie jednego schodka na zejściu z chodnika od ronda
w lasku do ul. Sienkiewicza (na przeciw bloku nr 9), ponieważ zimą, kiedy jest ślisko
stwarza zagrożenie.

Radna p. Helena Urban:
7. Pytała, czy w tym roku planowane jest wstawienie nowych wiat przystankowych?
Projekt omawiany był wcześniej. Czy duża jest różnica pomiędzy kosztem budowy
wiat w wersji większej i wersji mniejszej? W tej wąskiej wiacie trudno się skryć przed
deszczem. Nie spełniają swojej funkcji.

Radna p. Agnieszka Staniaszek:
8. Wnioskowała o wygospodarowanie środków w tegorocznym budżecie na wykonanie
jednolitego płotu przy przedszkolu.
9. Mieszkańcy posesji przy ul. Wiosennej nr 17 zgłaszali w Urzędzie Miejskim sprawę
obniżenia terenu przy wjeździe. Miało być podwyższone, a jest odwrotnie – z jednej
strony jest to 9 cm, w drugim końcu 11 cm. Ponadto, po stronie z numerami
nieparzystymi na ul. Wiosennej jest obniżenie terenu, a po drugiej stronie, gdzie są
numery parzyste, są podniesione studzienki. Prosiła o rozwiązanie tego problemu.
W temacie tym oraz w nawiązaniu do wcześniejszej prośby radnego p. Kamila
Tomaszewskiego o to, aby przy projektowaniu inwestycji uwzględniać istniejącą
substancję - Przewodniczący Rady Miejskiej p. Wojciech Rudnik zaproponował
wprowadzenie praktyki powiadamiania mieszkańców o terminie i miejscu przybycia
projektantów, jeszcze w momencie projektowania drogi. W ten sposób umożliwimy
mieszkańcom kontakt i unikniemy wielu nieporozumień.
10. Pytała, czy mieszkanka ul. Sienkiewicza 4 wnioskująca o interwencję w sprawie klubu
„Kameleon” i zapewnienia spokoju mieszkańcom, otrzymała już odpowiedź?
Odpowiedzi udzieliła p. Joanna Kulesa Sekretarz gminy. Poinformowała,
że odpowiedź została przekazana. Na razie nie możemy wszcząć postępowania
w sprawie odebrania koncesji na sprzedaż alkoholi. Wystąpiliśmy do policji
z zapytaniem, czy były zgłoszenia, interwencje w sprawie niewłaściwego zachowania
lub podawania alkoholu nietrzeźwym. Czekamy na odpowiedź. Gminna Komisja
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Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może podjąć czynności dot. odebrania
koncesji na sprzedaż alkoholu dopiero po dwukrotnej interwencji policji na terenie
lokalu.
11. Ponowiła wniosek o ustawienie 2 - 3 ławeczek na skwerku za blokiem
ul. Sienkiewicza 4, na terenie należącym do gminy. Odniosła się do otrzymanej w tej
sprawie odpowiedzi i zaproponowała, aby jednak te ławeczki ustawić. Jest tam
monitoring i można powiadomić policję.
12. Odniosła się również do otrzymanej odpowiedzi w sprawie ustawienia koszy na
śmieci w pasie drogowym przy ul. Sienkiewicza 5. W powiecie otrzymała informację,
że powiat nie stawia koszy w swoich pasach drogowych na terenie gminy, to należy do
obowiązków gminy. Poprosiła więc Burmistrza, aby zajął się tą sprawą.
13. Mieszkańcy ul. Parkowej 2/1 zgłaszają, że w kierunku ich posesji chyli się płot
ogradzający teren Domu Kultury przy ul. Kościelnej. Sprawa była poruszana już
w poprzedniej kadencji, za byłego burmistrza pana Matejko. Proszą też o wyrównanie,
ul. Parkowej (jest dużo dziur, trudno przejechać) oraz interwencję w sprawie 4 lip
rosnących przy parkingu na ul. Parkowej (podczas wiatru bardzo mocną się chylą
i stwarzają zagrożenie).
14. Prosiła Burmistrza, aby zgodnie z ustawą o zachowaniu porządku w mieście
wystawiał decyzje lub ponaglenia do sklepikarzy żeby sprzątali teren przy swoich
posesjach i postawili kosze przy swoich sklepach.
15. Kiedyś wnioskowała o założenie zeszytu w którym pracownicy gminy mogliby
zgłaszać wszelkie usterki i niedoskonałości. Czy taki zeszyt został założony? Jeżeli tak
to prosimy o przedstawienie.

Radny p. Paweł Jakubowski :
16. Złożył wniosek formalny o sporządzenie uchwały w sprawie użyczenia na okres 10 lat
działki o numerze geodezyjnym 962/3 przy ul. Szkolnej 1 wraz z obiektem
znajdującym się na posesji na utworzenie muzeum interaktywnego zwanego FabLab
i administrowanego przez Fundację „Marszałkowska” z formułą współpracy
z samorządem i organizacjami pozarządowymi, głownie z terenu Czarna Białostocka.
W dyskusji, radny p. Paweł Jakubowski mówił, że chodzi o całą działkę, ale po
pytaniu Burmistrza p. Jacka Chrulskiego, czy plany dotyczące budowy placu zabaw
i siłowni w tym rejonie nie będą realizowane? - radny p. Jakubowski stwierdził, że
może być część. Jednak p. Arnold Maculewicz, przedstawiciel Fundacji
„Marszałkowska” podtrzymywał wniosek o użyczenie całej działki. Wywiązała się
dyskusja dotycząca prawidłowości zgłoszenia wniosku. Radna p. Urszula Taudul
odczytała paragraf 35 Statutu Gminy Czarna Białostocka określający wymogi
formalne obowiązujące przy zgłoszeniu wniosku o podjęcie uchwały. W wyniku tej
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dyskusji radny p. Paweł Jakubowski stwierdził, że wycofuje swój dzisiejszy wniosek
i zapewnił, że przygotuje właściwy na następną sesję.
17. Pytał do kogo należy murek zlokalizowany przy przystanku PKS (od strony wjazdu na
parking pomiędzy ul. Sienkiewicza 4 i 6)? Jeżeli należy do gminy, to prosił
o wstawienie desek do siedzenia, gdyż do pobliskiej lodziarni przychodzi bardzo dużo
osób (szczególnie w weekendy) i to byłoby dobre i estetyczne rozwiązanie.

Przewodniczący Rady p. Wojciech Rudnik:
18. Złożył wniosek o zabezpieczenie środków na wykonanie sygnalizacji świetlnej na
przejściu dla pieszych na ul. Białostockiej (droga krajowa nr 19), na wysokości baru.
Dwa lata temu była informacja, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
oczekiwałaby współfinansowania. Prosi więc o rozważenie tego na rok przyszły
i zaproponowanie takiego rozwiązania Generalnej Dyrekcji.
19. Usunąć niecenzuralne graffiti z wiaty przystankowej na końcu ul. Marszałkowskiej.
20. Poparł wniosek radnego p. Kamila Tomaszewskiego o wcześniejsze wysyłanie tych
uchwał które są proste i oczywiste, aby nie musiał na nie czekać do momentu
ogłoszenia sesji, czy komisji. Wniosek zgłoszony był przed rokiem, a od tego czasu
trudno znaleźć uchwałę, która przyszła przed ogłoszeniem programu sesji.

Radny p. Kamil Tomaszewski:
21. Prosił o weryfikację informacji umieszczonej na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego mówiącej o godzinach otwarcia PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych). Podane godziny otwarcia w soboty (od 10:00 do 18:00) nie
pokrywają się z faktycznymi (od 10:00 do 16:00).
22. Na chodniku przy skrzyżowaniu ulic Dreszera i Orzeszkowej jest dziura przy
studzience kanalizacyjnej.
23. Na ulicy Ochotniczej znowu zapada się kostka, w tym samym miejscu co przedtem.
Burmistrz odpowiedział, że sprawa wymaga interwencji nie tylko w firmie Krystex
(wykonawca) ale też w Przedsiębiorstwie Komunalnym, gdyż w miejscu tym
występuje podsiąkanie, czego w owym czasie nie zlokalizowano.
24. Naprawić ogrodzenie stadionu od strony ulicy Sportowej – z jednej strony oberwane
jest przęsło i młodzież się przedostaje.
25. Po raz trzeci zgłosił wystającą studzienkę deszczową nad zalewem, przy zakręcie.
Za pierwszym razem otrzymał odpowiedź, że są tam żeremia i bobry. Po następnej
interpelacji dowiedział się, że studzienka należy do Przedsiębiorstwa Komunalnego
lub Nadleśnictwa.
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Burmistrz poinformował, że w owym czasie stwierdzono tam bobry. Natomiast potem
zlecono sprawę Przedsiębiorstwu Komunalnemu którego pracownik ustalił,
że studzienka jest z czasów funkcjonowania Agrometu. W ramach przygotowania do
sezonu będzie podsypane żwirem, aby pokrywa studzienki nie wystawała.
26. Wnioskował o przegląd oznakowania drogowego na osiedlu Wschód, głównie
oznaczenie strefy zamieszkania na ul. Orzeszkowej i skorygowanie jeżeli jest
niewłaściwe.

Radny p. Marek Jakimik :
27. Wnioskował o uzupełnienie asfaltu masą bitumiczną na wjeździe w ulicę Młynową
i wjeździe w ulicę Marszałkowską. Było to robione ale woda znowu wypłukała.
28. Prosił o dowiezienie piasku na boisko nad zalewem Czapielówka i dobrze byłoby,
gdyby żwirek był mniejszy (aby podłoże było bardziej miękkie).
29. Podziękował za wykoszenie trawy przy boisku.
30. Pytał o obsługę ratowniczą nad zalewem, czy umowa jest na cały sezon, tj. od czerwca
do sierpnia? Czy jest możliwe podzielenie tego czasu? Zainteresowani pracą
ratownicy chętnie podjęliby umowę na jeden miesiąc.
Burmistrz p. Jacek Chrulski odpowiedział, że jeszcze przed sezonem musimy
zabezpieczyć cały sezon.
31. Zgłosił, że na ul. Tartacznej, na wysokości budynku dworca PKP, zwisa przewód.
Trudno stwierdzić czy jest to telefoniczny, czy elektryczny, a opada coraz niżej (jest
już prawie w zasięgu ręki).

Radny p. Marek Święcicki:
32. Zgłosić do powiatu potrzebę równania drogi powiatowej Chmielnik – Łapczyn –
Brzozówka – Przewalanka.
33. Wnioskował o równanie dróg gminnych.
34. Wystąpić do Wójta Korycina o żwirowanie drogi od Przesławki do granicy gminy
w kierunku Brzozówki Strzeleckiej (około 800 m). Wielu naszych mieszkańców
korzysta z tej drogi, a jest ona w bardzo złym stanie.
Burmistrz odpowiedział: Zwrócimy się na piśmie.
35. Prosił o interwencję w powiecie w sprawie poprawienia nawierzchni drogi powiatowej
na odcinku od Jezierzyska w kierunku Ostrej Góry. Droga jest w kiepskim stanie a jest
bardzo uczęszczana. Kierowcy wnioskują o uzupełnienie zadoleń w bruku np. masą.
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Radna p. Urszula Taudul:
36. Wnioskowała o uprzątnięcie piachu zalegającego na chodnikach wzdłuż
ul. Piłsudskiego (od Przedsiębiorstwa Komunalnego w kierunku os. Buksztel) oraz
wzdłuż ul. Fabrycznej (w kierunku zalewu). Naniesionego piachu jest bardzo dużo.
Otrzymała informację z powiatu, że do końca maja zostanie to uprzątnięte i niestety do
dzisiaj nic nie zostało zrobione.
37. Zgłosiła ubytki w asfalcie na środku ulicy Fabrycznej (na odcinku drogi od przejazdu
kolejowego do zalewu). Zaczyna wybijać się wielka dziura, prosiła więc o interwencję
zanim się nie pogłębi.
Burmistrz poinformował o posiedzeniu Komisji Infrastruktury w powiecie w dniu
20 czerwca br. m.in. w sprawie budowy drogi Wólka Ratowiecka – Klimki, ale te
kwestie zostaną również przedstawione. Staramy się reagować na Państwa zgłoszenia
i przekazywać je do powiatu na piśmie.

Radna p. Renata Matuk:
38. Zwróciła się do Radcy prawnego z zapytaniem o konsekwencje niepodjęcia dzisiaj
uchwały o absolutorium? Jak to jest proceduralnie, ze strony przepisów prawnych?
Przytoczyła zapis art. 271 ustawy o finansach publicznych, jak również art. 90 ustawy
o samorządzie gminnym, które określają w art. 271, że nie później niż dnia
30 czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po
zapoznaniu się z wszystkimi niezbędnymi załącznikami, zaś art. 90 ust. 2 mówi, że
wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1,
uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy
i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.
A w ust. 1 określa, iż wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady
gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
Radca prawny p. Andrzej Biegański odparł, że nie ma żadnych konsekwencji.
Pozostaje to w takim stanie w jakim przebiegło głosowanie. Co innego byłoby, gdyby
Komisja Rewizyjna zawnioskowała do Rady Miejskiej o nieudzielenie absolutorium.
Poza tym jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie
i przyjęcia o takim brzmieniu uchwały. Niepodjęcie więc uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium nie rodzi żadnych skutków. Odnosząc się do zacytowanych
przepisów Radca wyjaśnił, że skoro uchwała nie została podjęta nie ma obowiązku jej
przedłożenia. Można ewentualnie w wyjaśnieniu tej sytuacji przedłożyć protokół
z obrad sesji, który wyjaśni zaistniałą sytuację. Nie wywołuje to żadnych skutków
prawnych, bowiem procedura absolutoryjna została przeprowadzona zgodnie z ustawą
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o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych i nie ma takiej siły, aby
zmusić Radę do ponownego głosowania tej kwestii.

Mieszkaniec p. Arnold Maculewicz :
1. W wypowiedzi na temat przygotowywanego planu rewitalizacji, poinformował Radę
Miejską, że do realizacji swoich planów, a związanych z pokazaniem zabytków naszej
miejscowości, Fundacja „Marszałkowska” potrzebuje całego terenu (działka nr 962/3
przy ul. Szkolnej 1). Planowane tam działania przyciągną wiele osób na wycieczki.
Podobne miejsce jest na Podlasiu, w Hajnówce. Jednak więcej szczegółów na dzień
dzisiejszy zdradzić nie może. Zapewnił, że tam znajdzie się miejsce na plac zabaw i na
różne inne dziwne rzeczy jakie tylko do głowy przyjdą.
2. Zasygnalizował problem związany z brakiem toalet miejskich w naszym mieście.
3. Poinformował zebranych, iż rozważa powrót imprezy - konkursu modeli
wodnosamolotów nad zalewem Czapielówka.

Do punktu 29
Zamknięcie sesji.
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Rady zamknął XXXII sesję,
dziękując uczestnikom za udział w obradach.
Obrady zakończono o godz. 21:13.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Pełen zapis obrad (ścieżka dźwiękowa) dostępny na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Czarna Białostocka w zakładce: Strona główna Rada Miejska
VII kadencja Nagrania z sesji RM.
(https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/rada-miejska/vii-kadencja/nagrania-z-se
sji-rm/).
Protokółowała Bożena Kucharewicz, Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i Informacji
Publicznej.

Przewodniczący Rady
Wojciech Rudnik

