RM.0012.2.4.2017

P R O T O K Ó Ł Nr 24/17
z posiedzenia Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony
Środowiska Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w dniu 7 czerwca 2017 r.

Obradom przewodniczył p. Krzysztof Jarończyk - Przewodniczący Komisji.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy
ul. Torowej 14A.
Obecni na posiedzeniu Komisji – zgodnie z listą obecności (lista w załączeniu do protokołu).
Obrady rozpoczęto o godz. 15:34, a zakończono o godz. 17:35.

Ad. 1) Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
Pan Krzysztof Jarończyk, Przewodniczący Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska otwierając obrady Komisji stwierdził, że ilość obecnych na sali obrad
członków Komisji, zabezpiecza regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych
uchwał i decyzji Komisji. Powitał radnych, Burmistrza Czarnej Białostockiej, pracowników
Urzędu Miejskiego, gości zaproszonych oraz mieszkańców. Poinformował zebranych,
że obrady są nagrywane a zarejestrowany dźwięk upubliczniany będzie w Biuletynie
Informacji Publicznej gminy.
Przewodniczący Komisji, na wniosek Burmistrza, zaproponował wprowadzenie do porządku
obrad omówienie i zaopiniowanie n/w 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";
 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".
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W głosowaniu jawnym Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie
proponowanych zmian.
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 22 marca 2017 r.

3.

Przyjęcie protokołu nr 23/17 z posiedzenia komisji w dniu 26 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 22 marca 2017 r.
Protokół Nr 22/17 z posiedzenia Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska, w dniu 22 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 – 6, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0.

Ad. 3) Przyjęcie protokołu nr 23/17 z posiedzenia komisji w dniu 26 kwietnia 2017 r.
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Protokół Nr 23/17 z posiedzenia Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska, w dniu 26 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 – 6, 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. Poruszono kwestię
dofinansowania policji przez gminę z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne. Obecni
na posiedzeniu Komendanci: Policji – p. Kamil Tomaszczuk oraz OSP - p. Wiesław Siedlecki,
omówili funkcjonowanie zarządzanych jednostek (szczegółowe informacje
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.
Przewodniczący Komisji otworzył 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 ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska 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;
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 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości udzielanych
w ramach pomocy de minimis;
 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;
 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zwierzętami
Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Czarna
Białostocka;
 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 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”;
 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".
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Ad. 22) Sprawy różne (sprawy bieżące, korespondencja, oświadczenia i komunikaty).
Pytania i wnioski zgłoszone na Komisji:
Radny p. Eugeniusz Ciuruk:
1) Zgłosił słup do wymiany na przeciwko zakładu „Złoty Sęk”. Trzyma się tylko
na linkach.
Odpowiedź Burmistrza: Został zgłoszony. Czekamy na informację z PGE.
2) Mieszkańcy zgłaszają brak koszy na śmiecie przy ul. Sienkiewicza 5, a kiedyś były.
Właściciele sklepów płacą podatki i uważają, że gmina powinna wystawić pojemniki,
bo tamtędy chodzą wszyscy.
Odpowiedź Burmistrza: Jest to teren należący do SM „Wspólnota”, a kosze powinni
zapewnić przedsiębiorcy prowadzący tam działalność gospodarcza (sklepy).
Radna p. Anna Siemienowicz:
3) Przekazała wniosek mieszkańców o ustawienie ławeczki przy ośrodku zdrowia
w Czarnej Białostockiej. Szczególnie osoby starsze po dojściu do przychodni, a przed
wejściem na schody potrzebują odpoczynku.
Odpowiedź Burmistrza: W budynku jest mnóstwo siedzeń.
4) Prosiła o rozważenie ustawienia ławeczek w kilku miejscach w mieście, dla
odpoczynku osobom starszym.
5) Na ul. Wierzbowej w Czarnej Wsi Kościelnej (po prawej stronie, jadąc od strony
os. Pierekały) jest częściowo przełamana wierzba, a jej gałęzie leżą już na przewodzie.
Prosiła o interwencję.
6) Mieszkańcy kolonii Oleszkowo (państwo Kulikowscy) proszą o oświetlenie uliczne.
Skrzynka podobno jest więc być może coś się zepsuło.
7) Na jakim etapie jest budowa ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej?
Odpowiedź Burmistrza: Jest ogłoszony przetarg na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż
ul. Sosnowej (do 19 czerwca termin składania ofert).
Radny p. Paweł Jakubowski:
8) Ponowił prośbę o ustawienie ławeczek przy ulicy Fabrycznej (jedna przy sklepie
„Biedronka”, druga przy byłym zakładzie produkującym karnisze. Otrzymał
odpowiedź z powiatu, że pomimo, iż są zarządcą tej drogi to ustawienie ławeczek
i koszty ich ustawienia leżą po stronie gminy.
Odpowiedź Burmistrza: Nie możemy ustawiać ławeczek w miejscach do tego nie
przeznaczonych. W parkach, bulwarach, trotuarach – jak najbardziej tak, na ulicy –
nie.
9) Pytał, czy można wejść z psem na plażę nad zalewem?
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Burmistrz wyjaśnił, że odpowiedź jest logiczna z punktu widzenia - funkcjonowania
społecznego, bowiem tak jak do piaskownicy z psem wejść nie można bo bawią się
tam dzieci, tak i tu zdrowy rozsądek nakazuje aby w miejscu gdzie przebywają ludzie,
kąpią się, tego psa nie wyprowadzać, bo ten może załatwiać swoje potrzeby
fizjologiczne. W ubiegłym roku było co najmniej kilkanaście uwag, zastrzeżeń
(nieformalnych skarg) związanych z wprowadzaniem psów do wody.
Radca prawny p. Andrzej Biegański, od strony formalnej wyjaśnił, że regulują to dwa
unormowania. Jedno - to regulamin plaży i kąpieliska, drugi - to regulamin utrzymania
czystości i porządku. O ile pamięta regulamin kąpieliska takich zakazów nie zawiera,
ale należałoby sięgnąć do zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku.
Gmina nie może wprowadzić generalnego zakazu wprowadzania zwierząt, ale może
wprowadzić ograniczenia co do wypuszczania psa luzem i wprowadzenia nakazu,
żeby pies był w kagańcu i na smyczy. I oczywiście obowiązuje zdrowy rozsądek, aby
nie prowadzać w miejsca, gdzie bawią się dzieci, gdzie wypoczywają ludzie.
Z pewnością jest zakaz wprowadzania psa do wody w miejscu przeznaczonym do
kąpieli.
10) Ponowił wnioski dot.:
 budowy placu zabaw przy ul. Torowej;
 parking przy ul. Sienkiewicza 1;
 podjazd przy ul. Sienkiewicza 4.
Odpowiedź Burmistrza: Inwestycję budowy parkingu przy ul. Sienkiewicza 1
prowadzi powiat. Dokumentacja jest zrobiona, pozwolenie na budowę też. Gmina
przeznaczyła na ten cel pieniądze i w tej chwili trwa procedura wyłonienia
wykonawcy. Pani Jasińska (PZD) prosiła już o wskazanie gdzie mogą przemieścić
nadmiar gruntu, który tam się pojawi (ok. 120m3)? W sprawie podjazdu
ul. Sienkiewicza 4 pani Barbara Piechowska otrzymała polecenie skosztorysowania ile
będzie kosztowała wymiana podjazdu należącego do gminy (wraz z parkingiem który
jest) na kostkę brukową. Jak zrobi, będziemy próbowali wyłonić wykonawcę.
Odnosząc się do placu zabaw, Burmistrz odparł, że szkoda, iż temat wcześniej się nie
pojawił. Teraz kwestia jest otwarta.

Radna p. Aneta Sobolewska:
11) Prosiła o uzupełnienie nawierzchni ul. Brzozowej, szczególnie na odcinku od wjazdu
do bloku.
Radny p. Radosław Tercjak:
12) Co z remontem schodów w przychodni (ul. Torowa 1)?
13) Czy istnieje możliwość doraźnej naprawy przejazdów kolejki wąskotorowej
w ul. Sienkiewicza i w ul. Piłsudskiego?
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14) Zgłosił zarośnięty chodnik dla pieszych przy ul. Wierzbowej w Czarnej Wsi
Kościelnej (od Rudni w kierunku Klimek, po lewej stronie).
15) Uzupełnić dziury w asfalcie na odcinku od „Promostalu” do Podlaskiego Parku
Przemysłowego. Coraz więcej wyrw i są coraz głębsze.
16) Ponowił wniosek w sprawie słupów drewnianych po linii telekomunikacyjnej przy
ul. Fabrycznej (linia już nieczynna). Szpecą nasz krajobraz.
17) Ponowił wniosek o ustawienie kosza na śmieci przy wjeździe na oczyszczalnię.
18) Na jakim etapie jest przebudowa przepustu na ul. Marszałkowskiej?

Ad. 23) Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Komisji zamknął 24 posiedzenie
Komisji, dziękując uczestnikom za udział w obradach.
Pełen 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.

Przewodniczący
Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska

Krzysztof Jarończyk
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