P r o t o k ó ł Nr7/08
z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Budżetowej Rady Gminy Siemiatycze
odbytej w dniu 30 czerwca 2008 roku.
Komisja Gospodarczo - Budżetowa w składzie:
1.
2.
3.
4.

Andrzejczuk Mieczysław – przewodniczący
Tołwiński Leszek
Chlebińska Danuta
Kalinowski Ryszard

Porządek posiedzenia:
1. Gospodarka odpadami w gminie Siemiatycze:
- stan gminnych wysypisk
- funkcjonowanie zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych
- zorganizowanie selektywne zbioru odpadów.
2. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy i koszty utrzymania tych
obiektów.
3. Formy pomocy społecznej. Struktura społeczna osób korzystających z
pomocy. Wydatkowanie środków na poszczególne formy pomocy
społecznej.
4. Opiniowanie materiałów na sesję
Realizacja porządku obrad:
Pkt 1
Kierownik Referatu RG przedstawił informację odnośnie gospodarki odpadami
w gminie. Informacja jest załącznik Nr 1 do protokołu.
Związek Rejonu Puszczy Białowieskiej złożył wniosek ( a są to gminy
Siemiatycze, Hajnówka, Bielsk Podlaski) o dofinansowanie przygotowania
przedsięwzięcia zagospodarowania odpadów - poinformował Wójt gminy.
Mamy zamiar wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego o przedłużenie
funkcjonowania wysypiska w Kułygach do 2013 roku. Były już prowadzone
wstępne rozmowy, jeśli przedłużą będziemy musieli ponieść koszty
inwestycyjne np. zakup wagi, założenie piezometrów i wiele innych.
Będą prowadzone prace związane z selektywną zbiórka śmieci.
Radny Tołwiński Leszek po raz kolejny zgłosił problem odbioru folii.
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Pkt 2
Informację o stanie mienia komunalnego gminy i koszty utrzymania tych
obiektów przedstawił Kierownik RG. Na utrzymanie wpływ mają
ubezpieczenia, energia, remonty, woda.
Informacja jest załącznikiem Nr 2 do protokołu
Pkt 3
Formy pomocy społecznej, struktura społeczna osób korzystających z pomocy
oraz wydatkowanie środków na poszczególne formy pomocy społecznej
przedstawiła Kierownik GOPS-u.
Informacja jest załącznikiem Nr 3 do protokołu.
Pkt 4
Opiniowanie materiałów na sesję
Wójt złożył sprawozdanie z pracy między sesjami i tak:
- 24 kwietnia zostały złożone dwa wnioski do RPO . Pierwszy
wniosek pod nazwa „ Dobre drogi szansą rozwoju atrakcyjności
inwestycji „ a są to drogi Boratyniec Lacki-Halasówka-Boratyniec
Ruski, Baciki Bliższe- Czysta Dolina, Romanówka-Leszczka,
Słochy Annopolskie granica miast, Rogawka do granicy gminy
Drohiczyn.
- Drugi wniosek pod nazwą „ Dobra drogi poprawą bezpieczeństwa
Gminy Siemiatycze” a są to drogi: Wyromiejki do „19”, Cecele do
drogi Ciechanowieckiej, Krasewice Stare, Czerepy, Jagiełki,
Wiercień Duży – kol Lachówka – Kłopoty Bujny.
- Przygotowywany jest wniosek do PROW na remont świetlic
Anusin, Czartajew, Boratyniec Ruski
- Umorzono ostatnią ratę kredytu na rzecz przygotowań do budowy
oczyszczalni ścieków.
- Ostatnio zdarza się łapanie dzikich zwierząt czy ptaków i
zgłaszanie tego faktu do gminy, otóż w tym przypadku należy
postąpić następująco należy zgłosić do lek wet ten oceni stan
zdrowia, jeśli rokuje wyzdrowieniem do schroniska odwozi
właściciel posesji, opiekun łowiecki lub właściciel drogi.
Ustawa o ochronie zwierząt zabrania łapania zwierząt przez osoby
do tego nieupoważnione, ponieważ często zamiast pomóc
pogarszamy stan zdrowia poprzez niewłaściwe zachowanie.
- 13 lipca wystawa koni w Jesionówce
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- Gospodarka Komunalna wyraziła zgodę na wywożenie
nieczystości . Może to być osoba z terenu gminy posiadająca
zarejestrowaną działalność w tej chwili 1m3 nieczystości 3,80 zł
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu odnowy wsi : Anusin, Boratyniec
Ruski, Czartajew.
Wójt Gminy poinformował, że odbyły się zebrania w w/w wsiach i zostały
podjęte uchwały, które Rada musi zaakceptować, wtedy będzie możliwość
złożenia wniosku o dofinansowanie .
Projekt uchwały w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania, obciążania
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3
lata.
Powodem podjęcia w/w uchwały jest zmiana przepisów i zasad. Zmiany
dotyczą miedzy innymi bonifikaty do zastosowania której do tej pory
upoważniony był Wójt teraz dokonać tego może Rada Gminy.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu
w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach przedstawiła Kierownik GOPS.
Najniższe wynagrodzenie w pierwszej kategorii zaszeregowania ustala się w
kwocie 900 zł, natomiast wartość jednego punktu 6 zł. Rada ustala tabelę
miesięcznych stawek. Jest to podyktowane podwyżką wynagrodzenia.
Poprzednia uchwała w tej sprawie jest z 2004 roku , w związku ze zmiana
przepisów traci moc.
O projekcie takiej samej uchwały tylko że w GZOSz poinformowała
Kierownik GZOSz Teresa Kaloczuk. Uzasadnienie podjęcia takiej uchwały jest
takie samo. Najniższe wynagrodzenie w pierwszej kategorii zaszeregowania 900
zł, wartość jednego punktu 4 zł natomiast tabele wynagrodzeń sporządzają
pracodawcy tj. dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum. Przedstawiła
pismo Oddziału Zarządu Regionalnego NSZZ Solidarność w Siemiatyczach z
którego wynika , że proponowane w projekcie uchwały kwoty powinny być
wyższe o 10% w związku z podwyżką cen żywności, energii i innych
przedmiotów codziennego użytku.
Komisja nie wniosła uwag a przedstawione projekty zaopiniowała pozytywnie.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uposażenie Wójta Gminy przedstawiła
Sekretarz Gminy. W związku ze zmianą rozporządzenia zmieniającego
wynagrodzenie wszystkich pracowników samorządowych zmienia się również
wynagrodzenie Wójta a tego może dokonać Rada Gminy.
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Projekt przedstawionej uchwały komisja zaopiniowała pozytywnie nie
wnosząc uwag.
Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych z
zasobu mienia komunalnego gminy Siemiatycze położonego we wsi Czartajew
przedstawiła Kierownik GZOSz. Chodzi o sprzedaż dwóch mieszkań .
Wpłynęły podania od lokatorów o chęć wykupu tych mieszkań a ponieważ
sytuacja rodzin jest ciężka szczególnie jednej Pani Mazurek proponujemy
zastosować bonifikatę dla każdej rodziny inna ( 90% P Mazurek , 70% P
Cudkowicz) – poprzednie komisji przyjęły taki projekt.
Radna Chlebińska uważa że należy zastosować jednakową bonifikatę dla obu
rodzin. Owszem Pani Mazurek ma chorego męża ale P Cudkiewicz był
długoletnim pedagogiem , dobrym nauczycielem i należy potraktować tak
samo.
Członkowie komisji poparli radną Chlebińską i bonifikatę dla obu rodzin
przyjęli w wysokości 90%.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki przedstawił Wójt. Projekt
zakłada zaciągnięcie pożyczki w wysokości 286 tyś zł i przeznaczenie na
zamknięcie i rekultywację wysypisk śmieci.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 przedstawiła
Skarbnik. Zwiększa się środki finansowe na zadania inwestycyjne w związku z
odnowa świetlic wiejskich ( zabezpieczyć 51% środków własnych )
zamknięciem wysypisk, zmniejsza się wydatki w drogownictwie.
Dokonuje się przesunięć między paragrafami zgodnie z potrzebami.
Umorzono ostatnia ratę spłaty pożyczki w kwocie 4 tyś zł.
Przedstawiony projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia środków przeznaczonych na realizację
programów operacyjnych w latach 2009 – 2011 przedstawił Wójt .
Projekt uchwały w tej sprawie zawiera załączniki, które przedstawiają wielkość
środków planowanych na realizację programów operacyjnych w latach 2009 –
2011. Planuje się w 2009 roku skorzystać ze środków z RPOW na przebudowę
dróg gminnych z PROW na modernizację wysypiska w Kułygach.
W 2010 roku z RPOW na remont dróg gminnych z drogami powiatowymi, z
PROW budowa sieci kanalizacyjnej w Czartajewie. W 2011 roku planuje się
budowę oczyszczalni w Szerszeniach, budowa szlaku turystycznego nad
Bugiem ( ścieżki rowerowe) i remont dróg. Planuje się skorzystać ze środków
RPOW.
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Porządek Komisji został wyczerpany. Wszystkie tematy zostały omówione.

Protokółowała

Przewodniczący Komisji

Barbara Wysocka

Andrzejczuk Mieczysław
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