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RADA MIASTA GRAJEWO
VIII. Kadencja
2018 – 2023

PROTOKÓŁ NR 1/18
Z POSIEDZENIA POŁĄCZONYCH
KOMISJI
RADY MIASTA GRAJEWO

Grajewo, listopad 2018 r.

Protokół Nr 1/18 z dnia 27 listopada 2018 roku
z posiedzenia połączonych stałych Komisji Rady Miasta tj.: Komisji Budżetu, Komisji
Gospodarki Komunalnej i Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Grajewo, odbytego w
dniu 27 listopada 2018 roku. Miejsce posiedzenia

- sala konferencyjna Urzędu Miasta

Grajewo (ul. Strażacka 6A - 19-200 Grajewo).
Posiedzeniu przewodniczył – Pan Andrzej Niewiarowski– Przewodniczący Komisji Budżetu
Rady Miasta Grajewo
Godz. rozpoczęcia – 9.00
Godz. zakończenia – 11.20
Stan liczbowy członków Komisji – 17 radnych
Obecnych – 17
W posiedzeniu udział wzięli radni/członkowie trzech Komisji w składzie:
1. Pan Babul Tomasz
2. Pani Chrzanowska- Karwowska Aneta Ewa
3. Pani Jagielska Henryka
4. Pani Ksepko Julia Klaudia
5. Pani Niestupska Elżbieta
6. Pani Niewiarowski Andrzej
7.Pan Obrycki Paweł
8.Pani Opara Anna
9.Pan Paszkowski Piotr
10.Pan Purwin Daniel

11. Pan Purzeczko Krzysztof
12. Pan Siejda Tomasz
13.Pani Siwik -Karwowska Agnieszka
14.Pan Skawski Arkadiusz
15.Pani Stefańska Monika
16. Pan Wielgat Mariusz
17. Zalewski Paweł Filip
/Lista obecności stanowi Zał. Nr 1 do prot./.
Goście: / Wg listy obecności stanowiącej Zał. Nr 2 do prot./
Ad 1

/-Otwarcie posiedzenia/.
Przewodniczący trzech stałych komisji :
1/ Andrzej Niewiarowski– Przewodniczący Komisji Budżetu RM
2/ Monika Stefańska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych RM
3/ Daniel Purwin– Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej RM
spośród siebie wyłonili na przewodniczącego obrad:
Andrzeja Niewiarowskiego - Przewodniczącego Komisji Budżetu RM.
Pan Andrzej Niewiarowski- Przewodniczący Obrad
Dokonał otwarcia posiedzenia połączonych Komisji Rady Miasta, witając
wszystkie przybyłe osoby. Stwierdził, że na stan 17 radnych/członków trzech
Komisji, aktualnie w posiedzeniu bierze udział 17 radnych ( wg listy
obecności), co stanowi o prawomocności obrad ( kworum).
Ad 2
/- Przedstawienie porządku obrad połączonych Komisji/.
/ Zawiadomienie zawierające porządek obrad stanowi Zał. Nr 3 do prot./

Zawiadomienie członkowie Komisji otrzymali wraz z materiałami na
posiedzenie Komisji - w wersji elektronicznej (tablety)
Pan Andrzej Niewiarowski - Przewodniczący Obrad
Poprzez odczytanie przedstawił następujący porządek obrad połączonych
Komisji Rady Miasta:
Proponowany prządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok;
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 20182027;
c) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla
zakładu budżetowego miasta.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia
Następnie zwrócił się z zapytaniem czy będą uwagi lub wnioski do
porządku obrad a w związku z brakiem zgłoszeń zarządził głosowanie
w sprawie rozszerzenia porządku obrad o dodatkowe projekty uchwał.

Komisje w głosowaniu jawnym przyjęły porządek obrad – bez zmian.
/ głosowanie: 17 głosów-za, 0-przeciw, wstrz. się/
Ad 3
/Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:/
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Stwierdził, że aktualnie komisje będą procedowały nad projektami uchwał.
Dodał, że zadaniem komisji jako wewnętrznego organu rady jest ich
zaopiniowanie -zgodnie z trybem regulaminowym.
a) w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta
Grajewo

z

organizacjami

pozarządowymi

oraz

podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019 rok;
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 4 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
- referują: Naczelnik Wydz .Ogólnego UM, pani Emilia Piwko
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu poddał pierwszy projekt uchwały - w sprawie „Przyjęcia
rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2019 rok.”
Następnie głos oddał Pani Naczelnik Wydz. Ogólnego Urzędu Miasta Emilii

Piwko.
Pani Emila Piwko- Naczelnik WO UM
Omówiła istotę oraz zakres merytorycznym ww. projektu uchwały. Temat
obudowała

szerokim

kontekstem

merytorycznym.

Udzieliła

również

odpowiedzi na pytania radnych zadane w trakcie dyskusji.
Po analizie projektowanych rozwiązań i po dyskusji, Komisje
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przyjęcie
rocznego Programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2019 rok- bez poprawek. W opinii Komisji
projekt uchwały zasługuje na zaakceptowanie.
/ głosowanie: 17 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się/
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
b) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Grajewo na lata 2018-2027;
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 5 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
- referują: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu

poddał

kolejny

projekt

uchwały

-

w

sprawie:„Zmian

w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 20182027”.
Głos oddał Burmistrzowi Miasta panu Dariuszowi Latarowskiemu.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Omówił istotę oraz zakres merytoryczny projektu uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2018-2027.
Temat obudował szerokim kontekstem merytorycznym. Udzielił również
odpowiedzi na pytania radnych zadane w trakcie dyskusji.

Po analizie projektowanych rozwiązań i po dyskusji Komisje
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 20182027-bez poprawek. W opinii Komisji projekt uchwały zasługuje na
zaakceptowanie.
/ głosowanie: 17 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się /

Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
c) w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok;
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 6 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
- referują: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu poddał projekt uchwały - w sprawie: „Zmian w budżecie

miasta Grajewo na 2018 rok.”
Głos oddał Burmistrzowi panu Dariuszowi Latarowskiemu.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Omówił istotę oraz zakres merytoryczny projektu uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2018-2027.
Temat obudował szerokim kontekstem merytorycznym.
Udzielił również odpowiedzi na pytania radnych zadane w trakcie dyskusji.
Po analizie projektowanych rozwiązań i po dyskusji Komisje
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok- bez poprawek. W opinii
Komisji projekt uchwały zasługuje na zaakceptowanie.
/ głosowanie:17 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się/
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
d) w sprawie

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji

przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 7 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
-

referują:Przedstawiciele

Zakładu

Administracji

Domów

Mieszkalnych

w Grajewie: Dyrektor, pani Marianna Haraś , Główna Księgowa, pani Bożenna
Grądzka

Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu

poddał

w

udzielenia

sprawie

projekt

uchwały-

dotacji

”Zmieniająca

przedmiotowej

dla

uchwałę
zakładu

budżetowego miasta”.
Głos oddał przedstawicielkom Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
w Grajewie: Dyrektor, pani Marianna Haraś , Główna Księgowa, pani Bożenna
Grądzka
Pani Dyrektor Marianna Haraś oraz Pani Bożenna Grądzka
W sposób szczegółowy omówiły istotę oraz zakres merytoryczny projektu
uchwały

będącego

przedmiotem

analizy.

Temat

obudowały

szerokim

kontekstem merytorycznym. Odpowiedziały również na szereg pytań radnych
zadanych w trakcie dyskusji
Po analizie projektowanych rozwiązań i po dyskusji Komisje
pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmieniająca
uchwałę w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu
budżetowego miasta – bez poprawek. W opinii Komisji projekt
uchwały zasługuje na zaakceptowanie.
/ głosowanie: 16 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz. się/
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad4.
/-Wolne wnioski i informacje. /
Pan Andrzej Niewiarowski– Przewodniczący Obrad
Otworzył realizację punktu jak wyżej.
Pan Tomasz Dudzinski- Dyrektor GCK
Poinformował, że w październiku b.r. grajewskie Muzeum Mleka zostało

wybrane Najlepszym Produktem Turystycznym Województwa Podlaskiego, .
w związku z czym miało szansę zawalczyć o Certyfikat Polskiej Organizacji
Turystycznej na etapie ogólnopolskim.26 listopada 2018r. odbyła się
w Warszawie uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursie „Najlepszy
Produkt Turystyczny”. Celem jest podnoszenie jakości i konkurencyjności
oferty

turystycznej>

Centrum

Tradycji

Mleczarstwa-Muzeum

Mleka

w Grajewie otrzymało Certyfikat POT Specjalny. Jest to ogromne wyróżnienie
dla CTM-MM oraz Grajewa, gdyż Certyfikaty POT są najważniejszymi
nagrodami

w polskiej turystyce, stanowią prestiżową markę i gwarancję

jakości.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zwrócił się z zapytaniem o remont Klubu Hades w kontekście udziału środków
zewnętrznych.
Pan Tomasz Dudzinski- Dyrektor GCK
Odpowiedział,

że

drugi

przetarg

nieograniczony

pn.:„Rewaloryzacja

zabytkowego budynku pokoszarowego GCK w Grajewie”również został
unieważniony , ponieważ cena otrzymanej oferty przewyższała kwotę , jaką
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie robot budowlanych w ramach
przedmiotowego zamówienia. Wobec powyższego GCK wystąpiło do Urzędu
Marszałkowskiego o przedłużenie terminu. Temat obudował szerokim
kontekstem merytorycznym.
Pan Daniel Purwin- Przewodniczący Komisji Gospodarki...RM

Zapytał czy zostaną dokupione uliczne ozdoby świąteczne?
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Odpowiedział, że nie jest planowany zakup dodatkowych ozdób świątecznych,
po czym temat obudował szerokim kontekstem merytorycznym.
Pan Paweł Obrycki- Przewodniczący Komisji Skarg….RM
Stwierdził, że inne miasta w celu obniżenia kosztów wynajmują dekoracje
świąteczne.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Ad vocem odpowiedział, że temat do rozważenia.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zwrócił się z zapytaniem o termin Miejskiej Wigilii?
Pan Tomasz Dudziński- Dyrektor GCK
Odpowiedział, że Spotkanie Opłatkowe do sali widowiskowej GCK (ul. Wojska
Polskiego 20) dnia 21 grudnia 2018r. o godz. 17.00
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zapytał dlaczego w piątek?
Pan Tomasz Dudziński- Dyrektor GCK
Odpowiedział, że z uwagi na tegoroczny układ świąt.
Następnie poinformował, że już kolejny raz będzie organizowany miejski
sylwester, Impreza wraca z Hadesu pod Urząd Miasta. W tym roku
mieszkańcy będą bawili się z zespołem Spike. Dodał jednak, że impreza może
przestać być coroczna, a to dlatego, że przez 6 lat z rzędu pracownicy GCK

w sylwestra pracowali. Zapowiedział, że będzie starał się aby impreza
odbywała się co 2 lata. Takie rozwiązanie pozwoliłoby pracownikom na
świętowanie co 2 sylwestra jak chcą.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Zasygnalizował , że wraca temat utworzenia w Grajewie Izby Wytrzeźwień, po
czym temat obudował szerokim kontekstem merytorycznym.
Pan Paweł Obrycki- Przewodniczący Komisji Skarg….RM
Zawnioskował aby również w tej kadencji sesji odbywały się w godzinach
popołudniowych, ponieważ w obecnej radzie jest aż 6 nauczycieli.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Za okres zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu
brania udziału w pracach organów gminy nie przysługuje mu od pracodawcy
wynagrodzenie . Dieta ma więc wyrównać utracone przez radnego zarobki,
a zatem nie ma charakteru pracowniczego. Tym samorządowcom, którzy
wykonują działalność gospodarczą, świadczenie to ma uzupełnić utracone
dochody. Gdy radny nie pracuje i nie ma swojej firmy, dieta jest
rekompensatą zarobków, które mógłby on uzyskać, gdyby nie poświęcił się
realizacji zadań płynących z powierzonego mu stanowiska.
Ad5.
/- Zamkniecie posiedzenia/
Pan Andrzej Niewiarowski - Przewodniczący Obrad
W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem

posiedzenia, zamknął posiedzenie, dziękując wszystkim za udział.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała: B. Poniatowska
(naczelnik BRM)
Przewodniczący Obrad
/ Przewodniczący Komisji Budżetu RM/
Andrzej Niewiarowski

