RM.0012.3.4.2017
P R O T O K Ó Ł Nr 24/17
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w dniu 6 czerwca 2017 r.

Obradom przewodniczyła – p. Helena Urban, Przewodnicząca Komisji.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy
ul. Torowej 14A.
Obrady rozpoczęto o godz. 15:44, a zakończono o godz. 18:05.
Obecni na posiedzeniu Komisji – zgodnie z listą obecności (lista w załączeniu do protokołu).

Ad. 1) Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa p. Helena Urban,
otwierając obrady Komisji stwierdziła, że liczba obecnych radnych na sali obrad zabezpiecza
regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji Komisji. Powitała
członków Komisji, Burmistrza Czarnej Białostockiej, pracowników Urzędu Miejskiego, gości
zaproszonych oraz mieszkańców. Poinformowała zebranych o nagrywaniu obrad
i późniejszym upublicznieniu zarejestrowanego dźwięku w Biuletynie Informacji Publicznej
gminy.
Przewodnicząca Komisji, na wniosek Burmistrza zaproponowała, aby wprowadzić do
porządku obrad pięć projektów uchwał:
W głosowaniu jawnym Komisja wyraziła zgodę na wprowadzenie proponowanych zmian, tj.:
 „Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały
Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy
Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego” (w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0,
wstrzymało się – 1);
 „Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu
Białostockiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową” (w głosowaniu: za – 4,
przeciw – 0, wstrzymało się – 1);
 „Omówienie i zaopiniowanie 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"”(w głosowaniu: za – 4,
przeciw – 1, wstrzymało się – 0);
 „Omówienie i zaopiniowanie 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"’ (w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 1);
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 „Omówienie i zaopiniowanie 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"
(w głosowaniu: za – 4, przeciw – 0, wstrzymało się – 1).
Więcej wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1.

Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.

2.

Przyjęcie protokołu nr 22/17 z posiedzenia komisji w dniu 21 marca 2017 r.

3.

Przyjęcie protokołu nr 23/17 z posiedzenia komisji w dniu 25 kwietnia 2017 r.

4.

Omówienie informacji na temat stanu bezpieczeństwa w gminie:
a) informacja Komendanta Komisariatu Policji w Wasilkowie,
b) informacja Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.

5.

Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r., w tym omówienie
i zaopiniowanie treści projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016
rok oraz treści projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Czarnej Białostockiej za 2016 rok.

6.

Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Czarna Białostocka na 2017 rok.

7.

Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień
od podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis.

8.

Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
nr 1068/2 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, zabudowanej trzema
budynkami niemieszkalnymi.

9.

Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości
gruntowej nr 914 położonej w obrębie geodezyjnym Czarna Białostocka, zabudowanej
trzema budynkami niemieszkalnymi.

10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
Gminę Czarna Białostocka.
12. Omówienie i zaopiniowanie projektu 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.
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13. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności
Zwierząt na terenie Gminy Czarna Białostocka.
14. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi geodety na
Burmistrza Czarnej Białostockiej.
15. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarna Białostocka.
16. Omówienie i zaopiniowanie projektu 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.
17. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały
Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy
Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego;
18. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu
Białostockiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową;
19. Omówienie i zaopiniowanie 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";
20. Omówienie i zaopiniowanie 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";
21. Omówienie i zaopiniowanie 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".
22. Sprawy różne (sprawy bieżące, korespondencja, oświadczenia i komunikaty).
23. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad. 2) Przyjęcie protokołu nr 22/17 z posiedzenia komisji w dniu 21 marca 2017 r.
Protokół Nr 22/17 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa,
w dniu 21 marca 2017 r., został wyłożony w urzędzie oraz przekazany radnym pocztą
e-mail. Uwag do protokołu nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym protokół został przyjęty:
za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1.

Ad. 3) Przyjęcie protokołu nr 23/17 z posiedzenia komisji w dniu 25 kwietnia 2017 r.
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Protokół Nr 23/17 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa,
w dniu 25 kwietnia 2017 r., został wyłożony w urzędzie oraz przekazany radnym pocztą
e-mail. Uwag do protokołu nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym protokół został przyjęty:
za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Ad. 4) Omówienie informacji na temat stanu bezpieczeństwa w gminie (informacja
Komendanta Komisariatu Policji w Wasilkowie i informacja Komendanta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Czarnej Białostockiej).
Komisja dyskutowała o stanie bezpieczeństwa w naszej gminie i podejmowanych przez
jednostki działaniach. Rozważano możliwości mogące wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa,
porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w gminie. Obecny na posiedzeniu
Komendant gminny OSP p. Wiesław Siedlecki omówił funkcjonowanie jednostek
ochotniczych straży pożarnych (szczegółowa informacja w załączeniu).

Ad. 5) Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r., w tym omówienie
i zaopiniowanie treści projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016
rok oraz treści projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czarnej
Białostockiej za 2016 rok.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 r. omówiła p. Bogusława Wojtulewicz,
Skarbnik gminy.
Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję na temat realizacji ubiegłorocznego budżetu
gminy.
W toku dyskusji Komisja zapoznała się i pozytywnie zaopiniowała (nie stawiając pytań i nie
wnosząc uwag) projekty uchwał przygotowane na najbliższą sesję Rady Miejskiej w dniu
13 czerwca 2017 r., tj.:


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok;



w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Czarnej Białostockiej za 2016 rok.

Ad. 6 – 21) Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały…
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa zapoznała się, omówiła
i pozytywnie zaopiniowała (nie wnosząc uwag) n/w projekty uchwał przygotowane
na najbliższą sesję Rady Miejskiej – 13 czerwca 2017 r.:
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2017 rok;
 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych
w ramach pomocy de minimis;
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 w sprawie sprzedaży nieruchomości nr 1068/2 położonej w obrębie geodezyjnym
Czarna Białostocka, zabudowanej trzema budynkami niemieszkalnymi;
 w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 914 położonej w obrębie
geodezyjnym Czarna Białostocka, zabudowanej trzema budynkami niemieszkalnymi;
 zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego;
 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarna Białostocka;
 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;
 w sprawie rozpatrzenia skargi geodety na Burmistrza Czarnej Białostockiej;
 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Czarna Białostocka;
 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;
 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”;
 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".

Komisja nie udzieliła pozytywnej opinii do projektów uchwał:
 zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Czarna
Białostocka (Komisja omawiając projekt uchwały nie zgłosiła uwag i wniosków do
treści tego projektu. W głosowaniu za pozytywną opinią do projektu uchwały –
głosowało 2 radnych, przeciw – 0 radnych i 3 radnych wstrzymało się od głosownia);
 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego
w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda
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Sławińskiego (Komisja omawiając projekt uchwały nie zgłosiła uwag i wniosków
do treści projektu uchwały. W głosowaniu za pozytywną opinią do projektu uchwały –
głosował 1 radny, przeciw – 0 radnych i 4 radnych wstrzymało się od głosownia.

Ad. 22) Sprawy różne (sprawy bieżące, korespondencja, oświadczenia i komunikaty).
Pytania i wnioski zgłoszone na Komisji:
Radna p. Agnieszka Staniaszek:
1) Wnioskowała o przeznaczenie środków finansowych pozostałych po likwidacji Straży
Miejskiej na monitoring w mieście.
Radna p. Helena Urban:
2) Przekazała wniosek mieszkańców o umieszczenie ławeczki na targowicy miejskiej
i w okolicy sklepu „Biedronka”.
Radna p. Urszula Taudul:
3) Mówiła o braku ławeczek w całej Czarnej B. - wzdłuż dróg publicznych powinny być.
4) Ponowić pismo do powiatu w sprawie uprzątnięcia dróg powiatowych, zwłaszcza
chodników. Powiat zapewniał o wykonaniu tego do końca maja br. Prosiła wysłać
pismo ponaglające.
Radny p. Marek Jakimik:
5) Wnioskował o wykoszenie trawy za boiskiem do piłki siatkowej nad zalewem
Czapielówka.

Ad. 23) Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodnicząca Komisji zamknęła 24 posiedzenie
Komisji, dziękując uczestnikom za udział w obradach.
Zapis obrad (ścieżka dźwiękowa) dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Czarna Białostocka w zakładce: Strona główna Rada Miejska VII kadencja Nagrania
z komisji RM.
(https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/rada-miejska/vii-kadencja/nagrania-z-komi
sji-rm/).
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała Bożena Kucharewicz, Inspektor ds obsługi Rady Miejskiej i Informacji
Publicznej.
Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa
Helena Urban
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