P R O T O K Ó Ł Nr 8/08
z posiedzenia komisji Gospodarczo-Budżetowej rady gminy Siemiatycze
odbytego w dniu 24 września 2008 roku.
Komisja Gospodarczo-Budżetowa w składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Andrzejczuk Mieczysław
Tolwiński Leszek
Chlebińska Danuta
Kalinowski Ryszard
Madejski Jarosław

Porządek obrad:
1.Analiza studium uwarunkowań, kierunków rozwoju i zagospodarowania
gminy Siemiatycze.
1. Ocena aktualności planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Siemiatycze
2. Opiniowanie materiałów na sesję.

Realizacja porządku obrad:
Pkt 1
Analizę studium uwarunkowań, kierunków rozwoju i zagospodarowania gminy
Siemiatycze przedstawił Kierownik RG – Eugeniusz Pierewoj.
Analiza przedstawiona przez Kierownika jest załącznikiem Nr 1 do protokołu.
Pkt 2
Ocenę aktualności planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siemiatycze
przedstawił Kierownik RG i jest załącznikiem Nr 2 do protokołu.
Plan zatwierdzony uchwalą w 2000 roku był 3 – krotnie zmieniany na wniosek
mieszkańców. Wpłynęły już trzy podania na nowe zmiany . Również należy
uwzględnić w zmianach działkę w Szerszeniach na oczyszczalnię
Wójt Gminy przedstawił temat gradobicia, które w miesiącu sierpniu wystąpiło
w naszej gminie oraz szkody jakie poczyniło:
- 59 gospodarstw poszkodowanych na terenie gminy
- pożar na Stacji Kolejowej w Siemiatyczach – straty duże, nawet spaleniu
uległ ciągnik, ( pomoc gminy w chwili obecnej to kwota 6000 zł) Rolnik
otrzyma prawdopodobnie jeszcze pomoc a Urzędu Wojewódzkiego.

-

8 budynków gospodarskich ma uszkodzony dach.
178 ha kukurydzy zniszczona w 30-80%
mieszanki 18 ha
inne zasiewy w małych ilościach.

Odbyło się w tej sprawie spotkanie u Wojewody w ramach zespołu reagowania
kryzysowego
Firma zainteresowana jest budową wiatraków na naszym terenie do przesyłu
energii elektrycznej, poszukuje działek. W tej sprawie ma się odbyć spotkanie
26 września.
Szykujemy przetarg na rekultywacje drogi Moczydły Lachowskie.
Wnioski do RPO złożone na remonty dróg przeszły ocenę merytoryczną,
czekamy na ocenę techniczną jak się nie sprawdzi będziemy robić remonty dróg
za własne środki. Drogi Krasewice i Słochy remontujemy z własnych środków.
Wnioski złożone na 3 świetlice do PROF najprawdopodobniej w tym roku nie
wyjdą przesunie się to w czasie może nawet w 2009 roku..
Pkt 3
Zmiany w budżecie gminy na 2008 i przyczyny tych zmian omówiła Skarbnik
Gminy.
Zmiany dotyczą zwiększonej dotacji celowej w oświacie, zwiększono dochody
własne z tytułu odsetek, zwiększono dochody własne z tytułu czynszu za lokale
mieszkalne w Szkole Podstawowej w Czartajewie , zwiększono wydatki na
zadania inwestycyjne dotyczące zamknięcia i rekultywacji wysypisk, dokonano
przesunięć w paragrafach.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
rolnej na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym we wsi Krasewice dotyczy
działki o powierzchni 1,74 ha dotychczas dzierżawionej przez Panią
Kasperowicz Danutę, otóż ta Pani chce dalej ją wydzierżawić a ponieważ
wcześniej użytkowała ją ma pierwszeństwo w formie bezprzetargowej.
Następny projekt uchwały dotyczy również przedłużenia umowy na kolejne 3
lata dotychczasowemu użytkownikowi lokalu na działalność handlową.
Projekt uchwały dotyczący wypłaty ekwiwalentu za akcje gaśnicze strażakom
biorącym udział w pożarze budzi pewne niejasności. W związku z tym
zwróciliśmy się do Regionalnej Izby Obrachunkowej i czekamy na wyjaśnienia.
Ustawa mówi że wysokość ekwiwalentu ustala rada natomiast nie jest
wyjaśnione co to jest ekwiwalent – poinformowała Skarbnik Gminy. Jest
przygotowany projekt tej uchwały 1/175 przeciętnego wynagrodzenia za
godzinę

Projekty w/w uchwał zostały zaopiniowane pozytywnie.
Skarbnik Gminy przedstawiła pismo z Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej dotyczące zwiększenia linii kursowej komunikacji miejskiej do
dworca kolejowego, w okresie wakacji do Wólki Nadbużnej i w roku szkolnym
do Czartajewa z dopłatą gminy.
Komisja Gospodarczo – Budżetowa popiera propozycję ale nie przeznacza na to
środków finansowych. Podczas dyskusji padło stwierdzenia że PKS nie
powinien kupować dużych autobusów tylko małe busy może było by to
bardziej opłacalne i lepiej wykorzystane.
Jeżeli chodzi o Internet, zajmie się tym Urząd Marszałkowski . W przyszłości
ma odbyć się spotkanie w celu podpisania porozumienia na wysokopasmowy
Internet ( radiowo- kablowy). – poinformował Wójt Gminy
Informacje z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku przedstawiła Skarbnik
Gminy. Przedstawiła następujące zagadnienia:
- plan w wykonanie dochodów ( z zaznaczeniem najniższych i
najwyższych)
- plan i wykonanie wydatków( z podkreśleniem najwyższych i najniższych
najwyższe wydatki w oświacie, następnie opieka społeczna).
- Wykonanie planów finansowych za I półrocze wg. jednostek
organizacyjnych za I półrocze
- opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej
- zadłużenia
- dokonywane zmiany w budżecie
Komisja Gospodarczo-Budżetowa nie wniosła uwag do przedstawionej
informacji
Radny Tołwiński zwrócił się z zapytaniem czy dalej Opieka Społeczna
dofinansowuje zakup mundurków szkolnych
Odpowiedzi udzielił Wójt że Opieka Społeczna dopłaca do mundurków ale
tylko tym rodzinom w którym pozwala na to dochód rodziny.
Tematy obrad zostały wyczerpane. Protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała

Przewodniczący Komisji

Barbara Wysocka

Andrzejczuk Mieczysław

