P R O T O K Ó Ł Nr 6/08
z posiedzenia komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze
odbytego w dniu 14 kwietnia 2008 roku.
Komisja Gospodarczo-Budżetowa w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Andrzejczuk Mieczysław - przewodniczący
Tołwiński Leszek
Chlebińska Danuta
Kalinowski Ryszard
Madejski Jaroslaw

Lista obecności jest załącznikiem Nr 1 do protokołu
Porządek obrad:
1. Ocena funkcjonowania i stopnia wykonania programów gospodarczych
uchwalonych przez Radę Gminy:
- program gospodarki odpadami
- program ochrony środowiska
- program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
2. Analiza wykonania budżetu za 2007 rok
3. Opiniowanie materiałów na sesję.
Realizacja porządku obrad :
Odn. pkt 1
Ocenę funkcjonowania i stopnia wykonania programów gospodarczych w tym
program gospodarki odpadami, program ochrony środowiska, program
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przedstawił Kierownik
Referatu Gospodarczego Urzędu Gminy.
Ocena funkcjonowania programów jest załącznikiem Nr 2 do protokołu.
W czasie dyskusji poruszono odbioru folii po sianokiszonkach. Radny
Tołwiński ma co do tego uwagi, że nie odbierają natomiast radna Stępkowska
podkreśliła że nie ma z tym problemu na każdy telefon przyjeżdżają i odbierają.
Numery telefonów w tej sprawie są w posiadaniu P. Moczulskiej w pokoju Nr
8.
Radna Chlebińska zapytała czy można samemu zdjąć eternit z dachu.
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Są firmy które się tym zajmują , jest to kosztowna usługa, nie ma jeszcze
funduszy z których można skorzystać. Jeśli już ktoś postanowi zdjąć sam niech
zachowa warunki ostrożności , złoży i czeka aż odbiorą i zutylizują –
odpowiedział Wójt.
Następnie Kierownik RG przedstawił propozycje zmian Planu Rozwoju
Lokalnego Gminy Siemiatycze na lata 2004-2013 , omówił czego dotyczą a
mianowicie: zmiana kategorii dróg. Inwestycja dotycząca drogi powiatowej
Siemiatycze- Grabarka była planowana na lata 2004-2006 została przeniesiona
na lata 2007-2013. Prócz tego wprowadzić do planu inwestycje drogowe:
- Cecele – Grzyby na 2007- 2013 lata
- Rogawka do gminy Drohiczyn lata 2007 – 2013
- Czysta Dolina – Baciki Bliższe – Boratyniec Ruski lata 2007 – 2013
- Wszystkie drogi w miejscowości Krasewice
- „ 19” do wsi Wyromiejki
- Boratyniec Ruski – Boratyniec lacki
- Boratyniec Ruski – halasowka
- Romanowka – leszczka
- Wiercień Duzy – Lachowka
- Słochy – granice miasta
- Kontynuacja oczyszczalni ścieków wprowadzić realizację do 2013 roku
- Budowa oczyszczalni w miejscowości Siemiatycze Stacja
- Kanalizacja wsi Czartajew do roku 2013
Poruszona ponownie przez Kierownika RG sprawa partycypacji naszej gminy w
koszty utrzymania cmentarza nie zmieniła wcześniej przyjętego stanowiska
komisji budżetowej czyli nie partycypujemy.
Skarbnik gminy przedstawiła analizę wykonania budżetu gminy za 2007 rok,
zapoznała z pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, pozytywną
opinią komisji rewizyjnej. Zmiany budżetu dokonywane w ciągu roku dotyczyły
głównie nie otrzymanych funduszy inwestycyjnych, chociaż cały czas mieliśmy
nadzieję że będzie inaczej. Szczegółowo zostały omówione dochody i wydatki
budżetowe z podkreśleniem największych i najmniejszych.
Analizę wykonania budżetu komisja Gospodarczo- Budżetowa zaopiniowała
pozytywnie.
Zmiany w budżecie na 2008 rok podyktowane są zakupem osłon na wałki dla
110 rolników , cena jednej osłony 61 zł. , zwiększonej dotacji dla starostwa na
zadanie inwestycyjne dróg, opracowanie projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze- poinformowała Skarbnik
gminy.
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Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Siemiatyckiemu na realizację zadań związanych z przebudową i remontem dróg
powiatowych na terenie Gminy Siemiatycze w latach 2008 –2009 przedstawił
Wójt Gminy
W związku ze zmianą zasad finansowania ( wcześniej było 10% środków
własnych, 90% zewnętrznych , obecnie jest 40% własnych, 60% zewnętrznych,
w związku ze zmianą lat realizacji doszło do zwiększenia dotacji co wpłynęło
na zmianę wcześniej podjętej uchwały w tej sprawie – wyjaśnił Wójt Gminy.
Sprawy bieżące gminy przedstawił Wójt Gminy:
- czynimy starania do poprawy stanu drogi od ”19” do Moczydeł, ponieważ
jeździ tą drogą autobus szkolny.
- Przygotowujemy się do przetargu na podżwirowanie dróg
- Do końca kwietnia chcemy złożyć dwa wnioski do Regionalnego
Programu Operacyjnego
- Jeśli chodzi o internet na gminie to jest program Polski wschodniej w
którym jest zapis dotyczący internetu szerokopasmowego i to
najprawdopodobniej będzie pilotowane przez Urząd Wojewódzki .
- Remont „19” planuje się na lata 2012-2014.
- Mieszkańcy wsi Kułygi zwrócili się z prośbą o przekwalifikowanie drogi
powiatowej na drogę gminną co pozwoliło by na szybsze położenie
asfaltu. Jest nowy podział dróg, który zostanie przeprowadzony, będzie to
uregulowane na szczeblu centralnym i wszystko wyjaśni.
Radny Tołwiński przedstawił umieszczenie tablicy informującej o nazwie
miejscowości we wsi Tolwin
Radny Andrzejczuk Mieczyslaw zapytał czy w tym roku jest wytypowana z
gminy osoba do pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty unijne.
Tak odpowiedział Wójt.
Kierownik GOPS przedstawiła prośbę rodziny, której uległ spaleniu dom w
miesiącu styczniu a dotyczy ona udzielenia pomocy na przykrycie domu.
Komisja wypracowała stanowisko – pomoc finansowa 4 tyś zł kiedy dom będzie
już postawiony i po przedstawieniu faktury za zakup blachy.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała

Przewodniczący Komisji

Barbara Wysocka

Andrzejczuk Mieczysław
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