RM.0012.2.8.2017

P R O T O K Ó Ł Nr 28/17
z posiedzenia wspólnego Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa
oraz Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
w dniu 21 listopada 2017 r.

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy
ul. Piłsudskiego 9.
Obrady rozpoczęto o godz. 15:34.
Obecni na posiedzeniu Komisji, wg listy obecności (listy w załączeniu do protokołu), tj.:
- członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa - 7 osób, w tym
spóźniony radny p. Kamil Tomaszewski (na obrady przybył o godz. 15:43) i spóźniona
radna p. Renata Matuk (na obrady przybyła o godz. 16:21). Nieobecny p. Marek Jakimik;
- członkowie Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska 6 osób. Nieobecna radna p. Aneta Sobolewska.

Ad. 1) Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad, wybór prowadzącego obrady.
Pan Krzysztof Jarończyk, Przewodniczący Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska otwierając obrady Komisji stwierdził, że ilość obecnych radnych
(członków Komisji) na sali obrad zabezpiecza regulaminowe kworum do podejmowania
prawomocnych uchwał i decyzji Komisji. Powitał radnych – członków Komisji, Burmistrza
Czarnej Białostockiej, pracowników Urzędu Miejskiego, gości zaproszonych oraz
mieszkańców. Poinformował zebranych, że obrady są nagrywane a zarejestrowany dźwięk
zostanie upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej gminy. Zwrócił się do członków
Komisji z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na odbycie wspólnego posiedzenia z Komisją
Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa?
Komisja ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w głosowaniu
jawnym jednogłośnie wyraziła zgodę na odbycie wspólnego posiedzenia z Komisją Oświaty,
Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa.
Pani Helena Urban, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych
i Rolnictwa otwierając obrady Komisji stwierdziła, że ilość obecnych radnych (członków)
Komisji) 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 na stronie
internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Zwróciła się do członków Komisji z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na odbycie wspólnego
posiedzenia z Komisją ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska?
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa w głosowaniu jawnym wyraziła
jednogłośnie zgodę na odbycie wspólnego posiedzenia z Komisją ds. Komunalnych,
Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
zwrócił się do członków Komisji z pytaniem, czy mają uwagi do zaproponowanego porządku
obrad? Uwag nie zgłoszono. Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaakceptowała
dzienny porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji (w głosowaniu: za – 6, przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0).
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa zwróciła się do
członków Komisji z pytaniem, czy mają uwagi do zaproponowanego porządku obrad? Uwag
nie zgłoszono. Komisja w głosowaniu jawnym zaakceptowała dzienny porządek obrad
wspólnego posiedzenia Komisji (w głosowaniu: za – 5, przeciw – 0, wstrzymujących się – 1).
Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad, wybór prowadzącego obrady.
2. Analiza projektu budżetu gminy na 2018 r. – opinie Komisji.
3. Sprawy różne (sprawy bieżące, korespondencja, oświadczenia i komunikaty).
4. Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Uzgodniono, że obrady prowadzone będą wspólnie przez przewodniczących obu Komisji.
Jednakże, w celu sprawniejszego prowadzenia obrad organizacyjnie przewodził będzie radny
p. Krzysztof Jarończyk – Przewodniczący Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska.

Ad. 2) Analiza projektu budżetu gminy na 2018 r. – opinie Komisji.
Skarbnik gminy p. Bogusława Wojtulewicz, przypomniała ogólne zasady uchwalania budżetu
oraz omówiła szczegóły dotyczące projektu budżetu na 2018 r., przyjętego zarządzeniem
Nr 282/17 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 14 listopada 2017 r. Łącznie z tym
projektem, radnym dostarczono projekt uchwały określającej Wieloletnią Prognozę
Finansową Gminy Czarna Białostocka na lata 2018 – 2024, przyjętej zarządzeniem Nr 281/17
Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 14 listopada 2017 r., gdyż oba dokumenty są ściśle ze
sobą powiązane.
Członkowie Komisji wspólnie z Burmistrzem szczegółowo analizowali proponowane
w projekcie budżetu kwoty w zakresie dochodów i wydatków gminnych. Skrupulatnie
omówili planowane do wykonania w 2018 r. inwestycje, wymienione w załączniku nr 3 do
projektu budżetu. W dyskusji udział wzięli: Skarbnik gminy p. Bogusława Wojtulewicz,
Burmistrz p. Jacek Chrulski, Przewodniczący Rady p. Wojciech Rudnik, radna p. Agnieszka
Staniaszek, radny p. Marcin Halicki, radny p. Paweł Jakubowski, obecni na posiedzeniu
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mieszkańcy, radny p. Radosław Tercjak, radny p. Kamil Tomaszewski, radna p. Helena
Urban, radny p. Krzysztof Jarończyk. W toku rozmowy dyskutowano na temat planowanych
i realizowanych inwestycji, omówiono sprawy:
 udostępnienia katalogu potrzeb inwestycyjnych i mapy potrzeb drogowych;
 zaciągnięcia kredytu;
 powodów nierealizowania budowy drogi powiatowej Czarna Wieś Kościelna – Klimki
– Wólka Ratowiecka – Ruda Rzeczka;
 uzupełnienia oświetlenia ulicznego w mieście i gminie (w Klimkach, w Kosmatym
Borku, w Czarnej Wsi Kościelnej (przy szkole i w kierunku Karczmiska), w Czarnej
Białostockiej (ulice Pogodna i Ciepła);
 zagospodarowania terenu przy ul. Szkolnej (plac), przy ul. Torowej (boisko sportowe);
 dofinansowania drużyn sportowych;
 budowy placów zabaw w mieście (przy ul. Torowej, ul. Marszałkowskiej
i ul. Wrzosowej);
 poprawienia stanu dróg w gminie (budowa ul. Młynowej, ul. Marszałkowskiej,
ul. Łąkowej, dokumentacja na ul. Wrzosową, ul. Leszczynową, Modrzewiową
i Akacjową);
 planu zagospodarowania przestrzennego ul. Fabrycznej;
 budowy placu miejskiego przy ul. Torowej;
 kontynuacji budowy sieci kanalizacyjnej;
 wnioskowania o środki zewnętrzne;
 budowy ścieżek rowerowych w mieście i gminie;
 dalszego zagospodarowania zalewu;
 budowy hali sportowej;
 realizacji uchwały dot. sprzedaży majątku firmie Dominowood.

Po wyczerpaniu dyskusji w sprawie omówienia i analizy projektu budżetu gminy na rok 2018,
obie Komisje przystąpiły do przegłosowania wypracowanych wniosków:
Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa wnioskowała o ujęcie
w załączniku nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” następujących zmian:
1) ujęcie w budżecie budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej
Białostockiej”, jako źródło finansowania Komisja proponuje środki finansowe pozyskane
ze sprzedaży działek w Podlaskim Parku Przemysłowym i poza Podlaskim Parkiem
Przemysłowym (wniosek zgłoszony przez radną p. Renatę Matuk. W głosowaniu jawnym
tego wniosku, Komisja opowiedziała się: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się – 0);
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2) wymiana instalacji wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej jako źródło finansowania Komisja proponuje zdjęcie punktu 5. „Opracowanie
dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Torową z ul. Sienkiewicza
w Czarnej Białostockiej” (wniosek zgłoszony przez radną p. Agnieszkę Staniaszek.
W głosowaniu jawnym tego wniosku, Komisja opowiedziała się: za – 7, przeciw – 0,
wstrzymujących się – 0);
3) wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Klimki (zgodnie z wnioskiem mieszkańca) jako źródło finansowania Komisja proponuje zdjęcie kwoty 15 tys. zł z punktu
24. „Zakupy inwestycyjne – zakup nieruchomości” (wniosek zgłoszony przez radną
p. Agnieszkę Staniaszek. W głosowaniu jawnym tego wniosku, Komisja opowiedziała
się: za – 4, przeciw – 1, wstrzymujących się – 2).

Komisja ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska wnioskowała
o ujęcie w załączniku nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2018 r.” następujących zmian:
1) zmianę nazwy zadania inwestycyjnego wpisanego w punkcie 5 załącznika na: „Wymiana

wentylacji w kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej” (wniosek
zgłoszony przez radnego p. Pawła Jakubowskiego. W głosowaniu jawnym tego wniosku,
Komisja opowiedziała się: za – 4, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2).
2) wykonanie

dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem placów zabaw
na ul. Marszałkowskiej, Torowej, Wrzosowej w Czarnej Białostockiej – kwota 60 tys. zł,
jako źródło finansowania Komisja proponuje pomniejszenie kwoty wykazanej w zadaniu,
w punkcie 12 pn. „Budowa drogi do cmentarza w Czarnej Wsi Kościelnej – etap I” z 200 tys. zł na 140 tys. zł. (wniosek zgłoszony przez radnego p. Pawła Jakubowskiego.
W głosowaniu jawnym tego wniosku, Komisja opowiedziała się: za – 3, przeciw – 2,
wstrzymujących się – 1).

Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa, po dyskusji i przeanalizowaniu
projektu budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2018 rok w głosowaniu jawnym jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała ten projekt (w głosowaniu: za – 7, przeciw – 0, wstrzymujących się
– 0. Radny nieobecny: p. Marek Jakimik). Pismo w tej sprawie zostanie przekazane Komisji
Rewizyjnej oraz Burmistrzowi Czarnej Białostockiej (kopia w załączeniu do protokołu).

Komisja ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska, po dyskusji
i przeanalizowaniu projektu budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2018 rok w głosowaniu
jawnym pozytywnie zaopiniowała ten projekt (w głosowaniu: za – 2, przeciw – 0,
wstrzymujących się – 4. Radna nieobecna: p. Aneta Sobolewska). Pismo w tej sprawie
zostanie przekazane Komisji Rewizyjnej oraz Burmistrzowi Czarnej Białostockiej (kopia
w załączeniu do protokołu).
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Ad. 3) Sprawy różne (sprawy bieżące, korespondencja, oświadczenia i komunikaty).
Burmistrz p. Jacek Chrulski poinformował radnych o organizowanym w dniu 3 grudnia br.
spotkaniu z sołtysami w Wiejskim Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej o godz. 11:00.
Na posiedzeniu komisji zgłoszono następujące wnioski:
Radna p. Agnieszka Staniaszek: wnioskowała o przesunięcie terminu najbliższej sesji Rady
Miejskiej na dzień 14 grudnia br. (data planowana to: 19 grudnia). Po dyskusji w głosowaniu
jawnym:
 Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa: za przesunięciem terminu
głosowało 3 radnych, przeciw było 4 radnych, wstrzymujących się – 0. Stwierdza się,
że Komisja nie przychyliła się do wniosku Radnej.
 Komisja ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska: za
przesunięciem terminu głosowało 4 radnych, przeciw było 2 radnych, wstrzymujących
się – 0. Stwierdza się, że Komisja zaakceptowała wniosek Radnej.
Radny p. Paweł Jakubowski zgłosił awarię oświetlenia na ul. Fabrycznej, na odcinku od
Zajazdu do przejazdu kolejowego.
Burmistrz p. Jacek Chrulski: Sprawdzimy.
Radny p. Marcin Halicki pytał, czy gmina może domagać się odszkodowania, za to,
że oświetlenie się nie pali? Czy ma do tego podstawę?
Burmistrz p. Jacek Chrulski: Umowa z konserwatorem określa czas i sposób reagowania na
awarię.
Przewodniczący Rady p. Wojciech Rudnik zgłosił, że śmiecie zmieszane i odpady
segregowane pakowane są do tego samego wozu i wywożone. Pytał ile było kontroli ze strony
Urzędu Miejskiego nad prawidłowością wywozu śmieci w roku bieżącym do dnia
dzisiejszego i jakie są wyniki tych kontroli? Czy prawidłowe i zgodne z prawem jest zbieranie
do jednego samochodu wywożącego śmieci frakcji zmieszanych i zielonych (bio)? Jaka jest
cena za tonę śmieci zmieszanych, a jaka cena odpadów zielonych (bio)? Prosił o odpowiedź
na powyższe pytania drogą mailową bez zbędnej zwłoki.
Burmistrz p. Jacek Chrulski: Kilka tygodni temu odbyło się spotkanie z firmą ASTWA
w sprawie m.in. łączonego wywożenia śmieci zmieszanych, odpadów segregowanych
i odpadów zielonych. Poczyniono ustalenia, później wysłano pismo. Nie otrzymaliśmy
odpowiedzi, więc w dniu dzisiejszym podjęta została decyzja o skierowaniu do firmy
kolejnego pisma z żądaniem wyjaśnień. Jeżeli takowych od firmy nie uzyskamy, zostaną
nałożone kary przewidziane umową. Sprawa wywożenia odpadów zielonych analizowana
była też ze spółdzielniami mieszkaniowymi.
Radny p. Marek Święcicki pytał, co w sprawie oświetlenia w Łapczynie? W jakiej formie to
będzie?
Burmistrz p. Jacek Chrulski: Pismo z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji zostało dzisiaj
przygotowane i będzie przekazane do PGE. Uważamy, że to PGE powinno przywrócić
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oświetlenie do poprzedniego stanu, ponieważ oni zdemontowali linię oświetlenia przy
przebudowie linii energetycznej, więc po przebudowie oświetlenie powinno działać jak
przedtem. Niestety PGE stoi na stanowisku, że gmina powinna dołożyć kolejne pieniądze do
przywrócenia linii, a przecież oni zdjęli nasz kabel, który działał.
Radny p. Marcin Halicki wnioskował, aby Burmistrz przekazał oczekiwania mieszkańców
dot. utwardzenia drogi Ruda Rzeczka – Klimki – Czarna Wieś Kościelna. Proponują, aby
do czasu wykonania inwestycji w sposób trwały, wykonać ją w technologii najtańszej,
tj. powierzchownym utwardzeniem.
Burmistrz p. Jacek Chrulski: Dobrze, przekażemy.
Radny p. Kamil Tomaszewski prosił o przekazanie kopii protokołu z ustaleń Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotyczących skrzyżowania ulic Orzeszkowej
i Piłsudskiego.
Burmistrz p. Jacek Chrulski: Przekażę.
Radny p. Paweł Jakubowski pytał, kiedy zostanie wykonane równanie dróg dojazdowych przy
ul. Wrzosowej? (miało to być poprawione).
Burmistrz p. Jacek Chrulski: Równanie dróg zostanie wykonane na pewno. Zlecenie już
poszło, ale czy akurat w tej lokalizacji zobaczymy, bo mamy ograniczone środki.
Radny p. Paweł Jakubowski: Dlaczego nie ma godzin dla logopedy w Szkole Podstawowej
nr 1? Po badaniach przesiewowych stwierdza się taką potrzebę.
Burmistrz p. Jacek Chrulski odczytał fragment pisma z dnia 27 września br. wyjaśniające
sprawę badań przesiewowych. Zgodnie z przepisami badania przesiewowe nie mogą stanowić
podstawy do wydatkowania pieniędzy gminnych (badania mogą się nie potwierdzić
w badaniu rzeczywistym).
Radna p. Helena Urban: W Czarnej Białostockiej nie ma ginekologa, czy coś się zmieni?
Burmistrz p. Jacek Chrulski odpowiedział, że był na rozmowie w NFZ. Pani Doktor nie
aneksowała umowy i zrezygnowała z dzierżawy lokalu. Na dzień dzisiejszy nie ma chętnych.
Radny p. Paweł Jakubowski pytał, czy są szanse na remont I piętra w Szkole Podstawowej
nr 1 i prac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz zamontowania 1-2 lamp przy wejściu do
szatni przy Szkole Podstawowej nr 2?
Burmistrz p. Jacek Chrulski odpowiedział, że za budynki odpowiadają Dyrektorzy i mają
w tym względzie pełną autonomię. Zwróci się do Dyrektorów z takim zapytaniem.
Mieszkaniec p. Andrzej Kozioł:
1) Ilu mieszkańców zdemontowało piece w związku z realizowanym programem, a ilu
w związku z tym, że piec był niesprawny?
Burmistrz p. Jacek Chrulski odpowiedział, że takiej wiedzy nie mamy.
2) Proponował opracować regulamin Komisji Rewizyjnej.
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3) Czy jest praktyka, że Burmistrz konsultuje z Przewodniczącym Rady sprawy
wynikające z porządku sesji?
Burmistrz p. Jacek Chrulski wyjaśnił, że jeżeli zachodzi taka potrzeba to tak.
4) Zwołana na dzień 7 sierpnia br. sesja nadzwyczajna nie była konieczna (rozdał tekst
radnym zwierający numer konta biblioteki, na który można przekazać kwotę
otrzymanej diety za tę sesję, z przeznaczeniem na zakup książek).
Przewodniczący Rady p. Wojciech Rudnik wyjaśnił, że był to wniosek radnych
i zgodnie z przepisami Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać taką sesję.
5) Dlaczego w Rozmaitościach publikowane są interpelacje radnych skoro są
umieszczane w BIP?
Radny p. Radosław Tercjak odpowiedział: Wiele starszych osób nie korzysta
z Internetu.
Radny p. Krzysztof Jarończyk: Gazeta w takiej formie wydawana jest od lat.
Burmistrz p. Jacek Chrulski dodał, że każda forma dotarcia do mieszkańców jest
właściwa. Nie wszyscy czytają w BIP i bardzo niewielu odsłuchuje nagrania.
Mieszkaniec p. Piotr Poznański, właściciel firmy położonej przy ul. Młynowej prosił
o wyjaśnienie kwestii finansowania inwestycji budowy ul. Młynowej i czy budowa hali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 nie przyblokuje tej inwestycji, gdyż ma być
finansowana z pozyskanych pieniędzy ze sprzedaży majątku, a to samo źródło wskazała
Komisja Oświaty na budowę hali?
Burmistrz p. Jacek Chrulski potwierdził, że jest to te same źródło (sprzedaż majątku firmie
Dominowood i firmie Vistal), ale przypomniał zebranym, że sprzedaż ta w części nie może
być zrealizowana, ponieważ okres trwałości projektu związanego z Podlaskim Parkiem
Przemysłowym upływa w sierpniu 2018 r. Zapewnił, że inwestycja budowy drogi została
wprowadzona do budżetu, ale budowę hali możemy realizować po uzyskaniu dofinansowania
ze środków zewnętrznych. Trzeba więc złożyć wniosek do ministerstwa, dotychczas takie
wnioski rozpatrywał Urząd Marszałkowski. Jednak prawdziwym zagrożeniem dla realizacji
wspomnianych inwestycji (budowy hali i drogi) nie jest źródło finansowania ale to, że brakuje
pieniędzy w systemie, konkretnie w gospodarce śmieciowej. W momencie omawiania
uchwały dot. odbioru śmieci brakowało już 300 tys. zł (uchwały nie podjęto) i trzeba będzie
je w budżecie znaleźć.

Ad. 4) Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Spraw
Społecznych i Rolnictwa oraz Przewodniczący Komisji ds. Komunalnych, Porządku
Publicznego i Ochrony Środowiska zamknęli wspólne posiedzenie obu Komisji, dziękując
uczestnikom za udział w obradach.
Obrady zakończono o godz. 18:44.
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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 i podpisano.
Protokołowała Bożena Kucharewicz - Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej i Informacji
Publicznej.

Przewodnicząca
Komisji Oświaty, Kultury,
Spraw Społecznych i Rolnictwa

Przewodniczący
Komisji ds. Komunalnych, Porządku
Publicznego i Ochrony Środowiska

Helena Urban

Krzysztof Jarończyk
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