RM.0012.2.8.2018
P R O T O K Ó Ł Nr 2/18
z posiedzenia Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w dniu 19 grudnia 2018 r.

Obradom przewodniczył – p. Andrzej Tracewicz, Przewodniczący Komisji.
Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy
ul. Torowej 14A.
Obrady rozpoczęto o godz. 14:20 a zakończono o godz. 16:55.
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych członków Komisji, zaproszeni goście oraz
mieszkańcy zgodnie z listą obecności (lista w załączeniu do protokołu).

Ad. 1)
Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
Przewodniczący Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
p. Andrzej Tracewicz, otwierając obrady Komisji stwierdził, że liczba obecnych radnych na
sali obrad zabezpiecza regulaminowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał
i decyzji Komisji. Powitał członków Komisji, Burmistrza Czarnej Białostockiej,
pracowników Urzędu Miejskiego, gości zaproszonych oraz mieszkańców. Poinformował
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 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 – 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;
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 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
Komisja proponuje w § 1 pkt 1 projektu uchwały ustalenie stawek za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób
selektywny, w wysokości:
1) od jednoosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 10 zł;
2) od dwuosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 19 zł;
3) od trzyosobowego gospodarstwa domowego w wysokości 28 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.

Ad. 13)
Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 r.
Komisja ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska 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:
Radny p. Eugeniusz Ciuruk zgłosił: Po założeniu oświetlenia bożonarodzeniowego coś się
stało z oświetleniem ulicznym na terenach należących do Spółdzielni Mieszkaniowych.
Pracownicy spółdzielni pisali w tej sprawie e-maile do Gminy, ale nikt nie odpowiada.
Odpowiedź Burmistrza p. Jacka Chrulskiego: Dobrze, by kurtyna milczenia spadła, bo mamy
wrażenie, że ktoś był nielegalnie podłączony do oświetlenia ulicznego. Porządkujemy te
kwestie. Nikt się nie przyznawał do kabla podłączonego, a my nie wiedzieliśmy co to za kabel
jest podłączony. Konserwator oświetlenia otrzymał polecenie odłączania wszystkich kabli
które nie są zdiagnozowane. Okazuje się że od lat za oświetlenie na terenach spółdzielni my
ponosimy koszty, czego nie powinniśmy robić. Jest kilka takich miejsc. Jesteśmy w kontakcie
ze spółdzielnią. Spółdzielnia twierdzi, że nie wiedziała, że tak jest. Prawdopodobnie w kilku
innych miejscach też tak będzie, bo dziwne jakieś kable są do naszego oświetlenia są
podłączone.

Radny p. Eugeniusz Ciuruk: Pytał czy na terenie naszej przychodni może być gabinet
z prześwietleniami dla mieszkańców?
Burmistrz p. Jacek Chrulski odpowiedział: Na pewno gabinetu RTG nikt tu nie zrobi ze
względu na to, że muszą być to specyficzne pomieszczenia i zabezpieczone. Tomografu też
raczej nie. EKG jest robione. Musi zweryfikować czy nadal jest robione USG.

Radny p. Kamil Tomaszewski: Czy w umowie dotyczącej zimowego utrzymania dróg jest
przewidziane natężenie sypania dróg na danym odcinku? Czy wykonawca sam to reguluje?
Czasem odnosi się wrażenie, że posypujący oszczędza mieszankę.
Burmistrz p. Jacek Chrulski odpowiedział: W specyfikacji jest określona ilość mieszanki
solnej na 1 m2. Mówił, że nie jest zwolennikiem sypania solą, bowiem ta niszczy środowisko
i infrastrukturę (kanalizacyjną, deszczową). Wykonawcy mają sypać określoną ilość, zatem to
zweryfikujemy.

Radna p. Edyta Piekunko: Pytała, czy w razie potrzeby można zadzwonić do urzędnika
i poinformować która droga wymaga odśnieżenia lub posypania?
Odpowiedź Burmistrza p. Jacka Chrulskiego: Oczywiście.
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Radny p. Eugeniusz Ciuruk: W poniedziałek, w godzinach porannych, widział jak tym
samym dużym ciągnikiem odśnieżane były ulica i ścieżka rowerowa. Czy jest to prawidłowe?
Czy duży sprzęt nie zniszczy ścieżki rowerowej? Czy na wiosnę nie będzie problemu?
Odpowiedź Burmistrza p. Jacka Chrulskiego: Zwracamy uwagę wykonawcom.
W specyfikacji był wymóg posiadania mniejszego ciągnika do odśnieżania chodników.

Radna p. Edyta Piekunko i radna p. Aneta Sobolewska prosiły by przy posypywaniu ulic
posypywać też chodniki dla pieszych. Chodniki na os. Zielonym i w centrum miasta
(na dojściu do poczty) nie były posypane.
Burmistrz p. Jacek Chrulski odpowiedział, że zwrócimy uwagę, ale pamiętajmy że w mieście
drogi i chodniki są powiatowe. Jednak odnosi się wrażenie, że my wszyscy za bardzo
przyzwyczailiśmy się do warunków komfortowych. W poniedziałek był w Białymstoku
na ul. Mickiewicza i stwierdził, że na przeciw Urzędu Wojewódzkiego było ładnie odśnieżone
ale po drugiej stronie ulicy w ogóle nie było odśnieżane i posypane. W naszej gminie osobą
odpowiedzialną za drogi jest p. Sebastian Pietrasz. Do niego należy kierować wszystkie
wnioski.

Radny p. Tadeusz Malicki: Pytał o budowę drogi przez wieś Wólka Ratowiecka. Kiedy
dokumentacja będzie zrealizowana?
Odpowiedź Burmistrza p. Jacka Chrulskiego: Niestety wykonanie dokumentacji opóźniło się,
a powinna dawno być wykonana. Powodem były opóźnienia projektowe. Swoją część
(gminną) za wykonanie dokumentacji zapłacimy. Termin realizacji to wiosna 2019 r.

Radny p. Adrian Kunda: Wnioskował o podjęcie działań w celu poprawy bezpieczeństwa
w naszej gminie, ponieważ w ubiegłym tygodniu mieliśmy serię napadów na sklepy i autobus
komunikacji miejskiej. Wnioskował do p. Burmistrza o poszerzenie monitoringu miejskiego
i proponował zastanowić się nad przywróceniem Straży Miejskiej w naszym mieście.
Burmistrz p. Jacek Chrulski mówił, że ma pomysł na rozwój monitoringu w naszym mieście.
Jest to droga inwestycja, bo koszt samej kamery umieszczonej na bloku ul. Sienkiewicza 4
to koszt ponad 12 tys. zł. Do tego dochodzą koszty przesyłu danych (miesięczne opłaty za
transfer do serwera danych gdzie są one zapisywane). W roku 2018 zakończyła się trwałość
projektu Podlaskiego Parku Przemysłowego. W ramach tego projektu umieszczono łącznie
11 kamer (na ulicach, drogach i w serwerowni). W naszej opinii nie ma potrzeby dalszego
utrzymywania aż tylu kamer, gdyż przedsiębiorcy mają na swoich obiektach ochronę.
Pozostawienie 3 lub 4 kamer w newralgicznych miejscach w zupełności wystarczy. Pozostałe
kamery można przenieść i zamontować w Czarnej Białostockiej, np. na parkingu na przeciw
Banku Spółdzielczego z ujęciem na Plac Konstytucji 3 Maja, drugą na placu miejskim
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i budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Torowej 1, kolejne na wjazdach do miasta (przy
skrzyżowaniu ulic Fabrycznej z Sienkiewicza, od strony ul. Piłsudskiego - przy
Przedsiębiorstwie Komunalnym), jedną przed torami w ul. Piłsudskiego lub za torami przy
skrzyżowaniu ulic Kościelnej, Marszałkowskiej i Młynowej. Na pewno umieszczenie kamer
zostanie skonsultowane z policją, bo oni z mapy zagrożeń i z tego co prowadzą na bieżąco
widzą te miejsca które powinny być uzbrojone w kamery. Pamiętajmy, że kamera to nie
wszystko. Do kamery musi być dociągnięte zasilanie i dociągnięty światłowód, by transmisja
danych się odbyła. Burmistrz rozważa podpisanie z policją porozumienia, aby mieli
np. w Komisariacie w Wasilkowie lub na naszym posterunku na bieżąco podgląd do
monitoringu w Czarnej Białostockiej. Jednak musimy ustalić czy w związku z RODO jest to
możliwe.

Radna p. Aneta Sobolewska: Pytała, co w sprawie Straży Miejskiej, bez której Gmina już
jakiś czas funkcjonuje?
Odpowiedź Burmistrza p. Jacka Chrulskiego: Obecnie nie widzi możliwości odtworzenia
Straży w tej samej konfiguracji osobowej jak funkcjonowała. Dwuosobowa Straż Miejska nie
spełni swojej funkcji. Jest to jednak do przemyślenia i analizy.

Radna p. Edyta Piekunko: W imieniu mieszkańców zgłosiła wniosek o postawienie znaku
zatrzymywania się i postoju przy ul. Czajkowskiego, przynajmniej z jednej strony. O to samo
proszą mieszkańcy ul. Marszałkowskiej. Ustawione auta po obu stronach ulicy ograniczają
poruszanie się po ulicy, a czasem zupełnie uniemożliwiają.
Odpowiedź Burmistrza p. Jacka Chrulskiego: O ustawieniu znaków decydujemy tylko
pośrednio. Warto jednak przed podjęciem działań porozmawiać z sąsiadami
ul. Marszałkowskiej. Tam raczej nikt inny nie stawia samochodu na ulicy. Wniosek
przeanalizujemy i w razie czego zgłosimy.

Radny p. Andrzej Tracewicz: Kierowcy zgłaszają, że ostatnio przeprowadzone żwirowanie
na drodze z Jezierzyska, przez Zdroje w kierunku Bombli, jak również na skrzyżowaniu
w Zdrojach w kierunku Łosińca było karygodne i teraz trudno przejechać. Być może
powodem jest użyta pospółka (zbyt dużo użytej gliny).

Radny p. Andrzej Tracewicz: Apelował do p. Burmistrza aby również monitował
w GDDKiA potrzebę zamontowania sygnalizacji świetlnej (na żądanie) na przejściu dla
pieszych na ul. Białostockiej, gdyż ta dla mieszkańców os. Buksztel jest nieodzowna.
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Radny p. Andrzej Tracewicz: Pytał, co nowego w sprawie odwodnienia os. Tartacznego?
Burmistrz p. Jacek Chrulski odpowiedział, że w tej sprawie dzisiaj rozmawiał
z Nadleśniczym. Chcemy zaproponować odwodnienie tego terenu przy zastosowaniu
rozwiązania wykorzystanego ul. Orzeszkowej, które się sprawdziło. Będzie łatwiej wykonać
dokumentację i będzie technicznie łatwiejsze do przeprowadzenia, gdyż nie wchodzimy
w zależności związane z gruntami prywatnymi, które zawsze są trudne. Do tematu chcemy
z panem Nadleśniczym powrócić w styczniu. Chciałby, by to się udało, gdyż jest to dobre
rozwiązanie. Jednocześnie tamten las, który jest na przebiegu od Przedsiębiorstwa
Komunalnego do drogi krajowej jest to las który potrzebuje wody. Mamy nadzieję że będzie
taka szansa. Poprzednio takiej szansy nie było, to zostało zablokowane. Taka propozycja ze
strony Burmistrza padła. Dodał, że do tematu powrócimy.

Radny p. Adrian Kunda: Co w sprawie słupa ogłoszeniowego przy przejściu dla pieszych
na ul. Torowej?
Burmistrz p. Jacek Chrulski wyjaśnił, że rozmawiał z PZD telefonicznie. Pisma nie
kierowaliśmy, bo już jakiś czas temu oni weryfikowali wszelkie odległości, zależności
i stwierdzili, że trójkąty widoczności są zachowane. Więc formalnie wszystko jest
w porządku. Jednakże chcemy te wszystkie stare słupy ogłoszeniowe zmienić, bo są stare,
brzydnie i ohydne. W momencie zakupu nowych słupów, ich lokalizacji i rozmieszczenia,
skontaktujemy się z Powiatowym Zarządem Dróg (bo to jest w ich gestii), żeby te słupy już
nie kolidowały w żadnej mierze z czymkolwiek. Proszę zauważyć, że teraz tam nie ma
przejścia dla pieszych. W związku z przebudową zostało ono przeniesione.

Radny p. Dawid Jurczewski: Czy coś już wiadomo w sprawie parkingu przy bloku przy
ul. Sienkiewicza 10?
Odpowiedź Burmistrza p. Jacka Chrulskiego: Jeszcze nie, ale wniosek zanotowałem.

Radna p. Aneta Sobolewska: Podziękowała Burmistrzowi p. Jackowi Chrulskiemu za
zamontowane ozdoby na ul. Torowej. Ludzie są zachwyceni.
Burmistrz p. Jacek Chrulski odpowiedział, że cieszy się z tego niezmiernie. Stare lampki
należało już wymienić bo robiły zwarcie.

Ad. 15)
Zamknięcie posiedzenia Komisji.
Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Komisji zamknął 2 posiedzenie
Komisji, dziękując uczestnikom za udział w obradach.
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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.
Przewodniczący
Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego
i Ochrony Środowiska
Andrzej Tracewicz
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