PROTOKÓŁ

Nr 4/07

z posiedzenia Komisji Gospodarczo - Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze
odbytego w dniu 27 listopada 2007 r
Komisja Gospodarczo – Budżetowa w składzie:
1. Andrzejczuk Mieczysław – przewodniczący
2. Tołwiński Leszek
3. Chlebińska Danuta
4. Madejski Jarosław
5. Kalinowski Ryszard
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
1. Wójt Gminy – Edward Zaremba
2. Skarbnik Gminy – Barbara Suszyńska
3. Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego – Eugeniusz Pierewoj
Proponowany porządek obrad:
1. Informacja na temat inwestycji gminnych wyłonionych w ramach
przeprowadzonych przetargów.
2. Informacja o realizacji obowiązku podatkowego za trzy kwartały 2007 r
3. Rozpatrzenie założeń do budżetu gminy na 2008 rok
4. Opiniowanie materiałów na sesję.
Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący komisji Gospodarczo –
Budżetowej Andrzejczuk Mieczysław.
Pkt 1
Kierownik Pierewoj przedstawił przetargi jakie zostały przeprowadzone w 2007
roku i czego dotyczyły i tak:
- wycinka drzew w Wólce Nadbużnej ogłoszono 27.II.2007
zakończono 23. III 2007 r - Podoliński wartość 12.707 zł.
- bieżące utrzymanie dróg odbyło się bez przetargu
- przebudowa drogi gminnej Kułygi – Przedsiębiorstwo Drogowo
Mostowe.
- Przebudowa drogi asfaltowej na gruntach wsi Baciki – Ossolin –
MAKSBUD.
- Droga Skiwy – Narojki - Przetarg PDM droga zakończona i
odebrana.
- Przetarg na rekultywacje drogi Krasewice.
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Pkt 2
Informację o realizacji obowiązku podatkowego za trzy kwartały 2007 roku
przedstawiła Skarbnik Gminy.
Informacja jest załącznikiem nr 1 do protokołu.
Pkt 3
Kierownik Pierewoj przedstawił założenia do budżetu na 2008 r i poprosił o
zaopiniowanie i tak:
- Centrum odnowy złożyło podanie na przebudowę drogi we wsi
Wólka Nadbużna około 500m, wartość 35 tyś zł, projekty są
pozwolenia na budowę też, droga wytyczona, wycięte drzewa.
Komisja ustaliła 50% kosztów zainteresowanego, 50% kosztów
gminy.
- Tychoniuk Artur z Bacik Bliższych zwrócił się z prośbą o
asfaltowanie drogi do Morzego tj odcinek 600m.
Komisja przekłada to na lata 2011-2013.
- Jan Kondraciuk zwrócił się z prośbą o wyżwirowanie drogi 600 m
tz. ‘Grabarka’ , szacunkowy koszt 34500 zł
Komisja uważa, że należy doprowadzić te drogę do przejezdności
jak najmniejszym nakładem finansowym.
-

Umiastowski Roman zgłasza do asfaltowania 2,5 km drogi, której
koszt wyceniono na 1.000.000 zł.
Komisja termin realizacji wyznaczyła na lata 2010-2013

- Sołtys wsi Klukowo zwraca się z prośbą o przebudowę mostu na
rzece Szysia z konstrukcji drewnianej na betonową. Wykonanie
konstrukcji betonowej wymaga pozwolenia wodno-prawnego i
pozwolenia na budowę.
Komisja przychyla się do remontu z konstrukcją drewnianą.
- Burmistrz wymaga od gminy partycypacji w koszta utrzymania
cmentarza komunalnego w Siemiatyczach twierdząc że jest tam
więcej pochowanych ludzi ze wsi niż z miasta.
Opinia komisji jest negatywna.
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Pkt 4
Skarbnik Gminy omówiła projekt budżetu na 2008 rok. Przedstawiła komisji:
- dochody budżetowe
- wydatki budżetowe
- zadania inwestycyjne
- limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach
2008 – 2009
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności.
- przychody i rozchody budżetu w 2008r
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2008 r
- dotacje podmiotowe w 2008r
- plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
środowiska i gospodarki wodnej
- plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw
pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek
budżetowych na 2008 r
- wartość mienia komunalnego
- pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą
projektu budżetu.
Podczas dyskusji radny Tołwiński zwrócił uwagę że skoro planuje się poważny
remont trzech świetlic czy zostanie trochę pieniędzy na bieżące utrzymanie
świetlic
Skarbnik udzieliła odpowiedzi że tak bez obaw.
Radny Tołwiński podzielił się również takim spostrzeżeniem jeśli chodzi o
odbiór folii. Firma z Czyżewa nie spisała się w tym temacie ponieważ
przyjechali o 6 wieczorem, przejechali przez wieś , nie zebrali worków z folia
bo było ciemno. Worki zostali na wsi porozwiewane przez wiatr
Komisja Gospodarczo – Budżetowa projekt budżetu na 2008 rok przedstawiony
przez Skarbnika Gminy zaopiniowała pozytywnie.
Zmiany w budżecie 2007r
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie i przyczyny dokonanych
zmian na 2007 rok oraz przedstawiła dwa pismo, jedno wpłynęły od Radnego
Umiastowskiego z prośba o pomoc przy zakupie ochraniaczy dla mieszkańca
naszej gminy, który jest mistrzem Polski w Motokrosie jest to kwota 2 tyś zł
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Drugie pismo wpłynęło od Powiatowego Komendanta Policji z prośba o
udzielenie pomocy finansowej na zakup kamery w kwocie 3 tyś zł.
Oświata potrzebuje kwoty 56 tyś zł
Przedstawione przez Skarbnika Gminy zmiany w budżecie oraz dodatkowo
pisma zostały zaopiniowane pozytywnie.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla starostwa na przebudowę i
remont dróg powiatowych przedstawił Wójt Gminy. Projekt uchwały określa
wysokość dotacji i rok realizacji
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do wymiaru
podatku rolnego na 2008 r przedstawiła Skarbnik Gminy. W projekcie obniża
się stawkę z 58,29 za kwintal na 50 zł .
Projekt przyjęty jednogłośnie.
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości przedstawia
wzrost podatku o 3% ten sam wzrost zaproponowano przy podatku od środków
transportowych
Projekt zaopiniowany pozytywnie.
Projekt uchwały w sprawie usuwania azbestu przedstawił Wójt Gminy.
Program dotyczy lat 2007 – 2032. Usuwanie azbesty jest kosztowne , być może
będą opracowane jakieś odciążenia rolnikom ale na dzień dzisiejszy tego nie ma
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Skarbnik Gminy przedstawiła zebranym prośbę księdza z Kłopot o pomoc przy
zakupie drzwi do kościoła około 30 tyś zł. jednocześnie przedstawiła że
zgodnie z ustawą nie możemy udzielać pomocy obiektom nie wpisanym do
rejestru zabytków.
Polskie Towarzystwo zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe.
Zaopiniowano pozytywnie.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokółowała

Przewodniczący Komisji

Barbara Wysocka

Andrzejczuk Mieczysław
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