P R O T O K O Ł Nr 5/08
z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze
odbytego w dniu 27 lutego 2008 roku.
Komisja Gospodarczo-Budżetowa w składzie:
1.
2.
3.
4.

Andrzejczuk Mieczysław – przewodniczący
Tołwiński Leszek
Chlebińska Danuta
Kalinowski Ryszard

Porządek obrad:
1. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii za 2007 rok.
2. Opiniowanie materiałów na sesję.
Ponadto w obradach udział wzięli:
1. Wójt Gminy – Edward Zaremba
2. Skarbnik Gminy – Barbara Suszyńska
3. Kierownik GZOSz – Teresa Karolczuk
4. Kierownik GOPS – Jaszczołt Grażyna
5. Kierownik Referatu Rozwoju Gosp. – Eugeniusz Pierewoj
Realizacja porządku obrad:
Pkt 1
Komisja Gospodarczo – Budżetowa przyjęła sprawozdanie z realizacji
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii za 2007 rok przedstawione przez Kierownika
GOPS – Grażynę Jaszczołt.
Pkt 2
Wójt przedstawił ważniejsze tematy które byli realizowane w okresie między
sesjami, zapoznał z koncepcją gospodarki ściekowej opracowaną dla gminy
Siemiatycze, która zakłada umieszczenie oczyszczalni ścieków na gruntach wsi
Rogawka , na gruntach wsi Baciki Średnie i na gruntach wsi Szerszenie z
przynależnością pobliskich miejscowości . Jeśli chodzi o Czartajew największą
miejscowość gminie jest możliwość do podłączenia do oczyszczalni w
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gospodarstwie , do oczyszczalni miejskiej lub oczyszczalni na gruntach wsi
Rogawka od strony Czartajewa.
Jest zgoda na przyjmowanie ścieków do oczyszczalni miejskiej.
Odbyło się spotkanie sportowców z gminy Siemiatycze, którzy zajęli I miejsce
w II grupie. Zostały wręczone nagrody i puchary.
Najnowsze informacje odnośnie finansowania inwestycji drogowych ze
środków unijnych to 40 % środków własnych czyli gminy a 60 % środków
unijnych.
Ostateczna informacja oświatowa to założenie 10% podwyżki dla nauczycieli tj.
250.000 zł więcej niż zakładane i jednocześnie zmniejszenie subwencji
oświatowej. Z tego wniosek ,że coraz więcej dokładamy do oświaty.
Ostatnio zbiórka śmieci przez MPO Białystok nie odbyła się ponieważ zepsuł
się samochód. Być może zostanie wprowadzona selekcja odpadów zgodnie z
wymogami. Na pewno nastąpi podwyżka wywozu śmieci.
17 września przez nasz teren drogą „19” będzie jechać wyścig Turo de Pologne
Podjecie uchwał w sprawie:
- uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomani – przedstawiła
Kierownik GOPS-u.
Komisja nie wniosła poprawek.
- zmiana taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy
Siemiatycze.
Kierownik Pierewoj przedstawił propozycję ceny wody
przedstawioną przez WZKUM a są one następujące:
cena 1m3 wody 1,69 zł ,
1,26 zł oplata abonamentowa
152,50 zł opłata za przyłącze
Podczas dyskusji wypracowano aby cena 1 m3 wody wynosiła 1,65
za m3, pozostałe opłaty przedstawione przez WZKUM –
zaakceptować.
- propozycję zmian w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy przedstawił kierownik referatu rozwoju gospodarczego. Na
zmiany wpłynęły wnioski złożone przez mieszkańców gminy,
dotyczące zalesień, budową urządzeń turystycznowypoczynkowych, bazy gastronomicznej, handlowej i usługowej,
planowaniem rozmieszczenia oczyszczalni ścieków komunalnych .
Przedstawione propozycje do zmian w planie zagospodarowania
przestrzennego gminy Siemiatycze zaopiniowano pozytywnie.
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Kierownik referatu rozwoju gospodarczego przedstawił kolejne pismo od
Burmistrza Miasta Siemiatycze dotyczące partycypacji gminy w koszty
utrzymania cmentarza komunalnego w Siemiatyczach i zestawieniem kosztów
utrzymania cmentarza za okres 1.04.2006 do 31.03.2007r
Komisja Gospodarczo-Budżetowa uważa że z utrzymania cmentarza są również
i dochodu np. sprzedaż działki pod budowę domu pogrzebowego, dzierżawę za
ten budynek i uznała że gmina nie będzie partycypować w koszta utrzymania
cmentarza .
Następnie kierownik przedstawił protokół z kontroli przeprowadzonej w terenie
na okoliczność oceny stanu technicznego dużych metalowych pojemników na
śmieci. Niektóre pojemniki są zniszczone nawet w 70 %, nie są
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, niektóre są zapełnione śmieciami.
Prośba do komisji aby wypowiedziała się w sprawie dalszego wykorzystywania
pojemników.
Po dyskusji komisja przychyliła się do sprzedaży pojemników jako złom po
cenie 0.60 zł za kg przyjmując ciężar pojemnika 200 kg po wcześniejszy
zamieszczeniu oferty o sprzedaży na tablicy ogłoszeń.
- zmiany w budżecie poinformowała Skarbnik gminy podyktowane są
dodatkowymi wpływami z opłaty eksploatacyjnej oraz odsetkami od
nieterminowych wpłat, zmniejszeniem subwencji oświatowej, oraz
przesunięciami między paragrafami w poszczególnych działach.
Propozycje zmian w budżecie zostały zaopiniowane pozytywnie.
- Projekt uchwały w sprawie zasad korzystania ze stołówek
funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę
Siemiatycze przedstawiła kierownik GZOSz.
Projekt zakłada opłatę za obiad dla uczni w wysokości wsadu do kotła bez
kosztów ponoszonych na wynagrodzenie pracowników i pochodnych od
wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki i wynoszą: dla szkoły w
Czartajewie i Tołwinie 1,60 zł, Szerszenie – 1,40 zł, Gimnazjum Gminne 2,14
zł natomiast pracownikom szkoły pełny koszt obiadu wynosi 50% więcej w
stosunku do uczni. Inne osoby nie związane ze szkołą za obiady w Gimnazjum
będą musieli zapłacić 8 zł. Zróżnicowanie obiadów w poszczególnych szkołach
jest zależne od jakości obiadu ( obiad dwudaniowy, obiad jednodaniowy, zupa z
wkładką).
Komisja uważa że cenę obiadu dla pracowników szkół z stosunku do ceny
obiadu dla ucznia tejże szkoły należy podnieść o 60 %.
W związku z ostatnią wichurą wpłynęło do gminy podanie z prośbą o pomoc
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finansową od Pana Niewiarowskiego Stanisława zam. Anusin 88. Wichura
uszkodziła dach na garażu i samochód osobowy.
GOPS w tym roku udzielił już pomocy finansowej pogorzelcom z Klukowa i
Bacik a niewiele mamy funduszy na te cele – poinformowała Kierownik GOPS.
Komisja ustaliła pomoc finansową w wysokości 1 tyś zł.
Radny Tołwiński zapytał czy będzie w tym roku żwir na podżwirowanie dróg.
Kierownik Pierewoj odpowiedział że najpierw trzeba zorganizować przetarg na
sprzedaż żwiru i te wnioski, które są złożone na zapotrzebowanie żwiru będą
załatwione.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała

Przewodniczący Komisji

Barbara Wysocka

Andrzejczuk Mieczysław
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