RM.0012.3.8.2018
P R O T O K Ó Ł Nr 2/18
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w dniu 18 grudnia 2018 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. 14:18 a zakończono o godz. 17:15.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 6 radnych członków Komisji (nieobecna radna p. Ewa
Zglejszewska), zaproszeni goście oraz mieszkańcy, 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.
Wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2019 – 2025, z uwzględnieniem
ewentualnych autopoprawek Burmistrza.
3. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Czarna Białostocka na rok 2019, z uwzględnieniem ewentualnych autopoprawek
Burmistrza.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy
Czarna Białostocka na 2018 rok.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty.
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6. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują rodziny wielodzietne.
7. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości.
8. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w Czarnej Białostockiej na 2019 rok.
9. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokali
użytkowych, znajdujących się w budynku przy ul. Torowej 1 w Czarnej Białostockiej, na
czas oznaczony dłuższy niż trzy lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia
umowy.
10. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/172/16
z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego zarządzania
publicznymi drogami powiatowymi.
11. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Czarnej Białostockiej w 2019 roku.
12. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarna Białostocka.
13. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r.
14. Sprawy różne (sprawy bieżące, korespondencja, oświadczenia i komunikaty).
15. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad. 2 - 12) 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 – 20 grudnia 2018 r.:
 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Białostocka
na lata 2019 – 2025, z uwzględnieniem ewentualnych autopoprawek Burmistrza;
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2019,
z uwzględnieniem ewentualnych autopoprawek Burmistrza;
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2018 rok;
 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
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Komisja zaproponowała ustalenie niższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
(§ 1 pkt 1 projektu uchwały), tj. w wysokości:
1) od jednoosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 11 zł;
2) od dwuosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 20 zł;
3) od trzyosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 29 zł;
4) od czteroosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 36 zł;
5) od pięcioosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 44 zł;
6) od sześcioosobowego i powyżej gospodarstwa domowego w wysokości 51 zł.
 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne;
 zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Czarnej Białostockiej na 2019 rok;
 w sprawie zawarcia umowy najmu lokali użytkowych, znajdujących się w budynku przy
ul. Torowej 1 w Czarnej Białostockiej, na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata oraz
odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy;
 zmieniającej uchwałę Nr XXVII/172/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przejęcia od
Powiatu Białostockiego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej w 2019 roku;
 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Czarna Białostocka.

W dyskusji Komisji nad projektem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
oraz nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny
wielodzietne, udział też wzięła zaproszona p. Mirosława Kalisz – Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej „Wspólnota”.

Ad. 13) Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r.
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa omówiła i jednogłośnie przyjęła
projekt planu pracy na rok 2019 (projekt planu pracy w załączeniu).
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Ad. 14) Sprawy różne (sprawy bieżące, korespondencja, oświadczenia i komunikaty).
Pytania i wnioski zgłoszone na Komisji:
Radna p. Urszula Taudul zgłosiła, że przy budowie ścieżki rowerowej wjazd na przystanek
PKS - ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej został zbyt mocno wysunięty i jest duże
załamanie na wjeździe. Autobusy wjeżdżając na przystanek nie mieszczą się i zahaczają
o daszek tamtejszej cukierni. Z tego powodu niektóre autobusy nie wjeżdżają na przystanek,
a zatrzymują się przy liceum.
Odpowiedź Burmistrza p. Jacka Chrulskiego: Kwestię tę weryfikowaliśmy. Projektant
zapewnia, że nie ma tam błędu projektowego. Zwrócimy się ponownie do projektanta, ale i do
PKS Nova, bo być może wynika to z przyzwyczajeń kierowców.

Radna p. Anna Siemienowicz, pytała co dzieje się ze znakiem „Czarna Wieś Kościelna”
(od strony ul. Wrzosowej)? Wcześniej wnioskowała o jego ponowne zamontowanie.
Odpowiedź Zastępcy Burmistrza p. Wiesława Majewskiego: Około miesiąca temu został
podniesiony, podobnie jak znak ograniczenia prędkości.

Radna p. Anna Siemienowicz, ponowiła prośbę o załatanie dziur na ul. Wrzosowej.

Przewodnicząca Komisji p. Helena Urban pytała o wynik przetargu na budowę
przedszkola.
Odpowiedź Zastępcy Burmistrza p. Wiesława Majewskiego: Wpłynęły 4 oferty. Najtańsza
poniżej 6 mln zł, najdroższa 6 mln 800 tys. zł. Jest to o 1,5 mln zł mniej w porównaniu
do poprzedniego przetargu.

Radny p. Marek Święcicki wnioskował o postawienie znaku drogowego określającego –
kierunek na Czarną Białostocką i kierunek na Janów/Korycin, ponieważ po wypadku
na drodze krajowej nr 8 dużo samochodów jechało objazdem przez Łapczyn i wielu
kierowców miało z tym problem.

Burmistrz p. Jacek Chrulski omówił:
 prowadzone w gminie inwestycje: rozbudowę przedszkola, budowę drogi Niemczyn –
Zamczysk i budowę drogi w Klimkach;
 nowe, obowiązujące 1 stycznia 2019 r. przepisy dot. użytkowania wieczystego gruntów;
 zakończenie inwestycji przebudowy targowicy miejskiej i szczegóły oddania
do użytkowania;
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 wspomniał, że jest duże prawdopodobieństwo, że w styczniu poprosi Przewodniczącą
Rady i Radę Miejską o zwołanie sesji nadzwyczajnej, by dokonali zmian w budżecie
Gminy.

Ad. 15) Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodnicząca Komisji zamknęła 2 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 VIII kadencja Nagrania
z komisji RM.
(https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/rada-miejska/viii_kadencja
/nagrania_z_komisji_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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