BR.0012.6.2.2018

RADA MIASTA GRAJEWO
VIII. Kadencja
2018 – 2023

PROTOKÓŁ NR 2/18
Z POSIEDZENIA POŁĄCZONYCH
KOMISJI
RADY MIASTA GRAJEWO

Grajewo, grudzień 2018 r.

Protokół Nr 2/18 z dnia 27 grudnia 2018 roku
z posiedzenia połączonych stałych Komisji Rady Miasta Grajewo tj.: Komisji
Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Spraw Społecznych,
odbytego w dniu 27 grudnia 2018 roku. Miejsce posiedzenia - sala
konferencyjna Urzędu Miasta Grajewo (ul. Strażacka 6A - 19-200 Grajewo).
Posiedzeniu przewodniczyła – Pani Monika Stefańska– Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych Rady Miasta Grajewo.
Godz. rozpoczęcia – 9.00
Godz. zakończenia – 13.40
Stan liczbowy członków Komisji – 17 radnych
Obecnych – 17 radnych
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.Pan 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 przewodniczącą obrad:
Monikę Stefańską - Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych RM.
Pani Monika Stefańska- Przewodnicząca Obrad
Dokonała otwarcia posiedzenia połączonych Komisji Rady Miasta, witając

wszystkie przybyłe osoby. Stwierdziła, 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 i Monika Stefańska - Przewodnicząca Obrad
Poprzez odczytanie przedstawiła następujący porządek obrad połączonych
Komisji Rady Miasta:
Proponowany prządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Rozpatrzenie pisma firmy DUON Dystrybucja Sp. z o. o. o obniżenie
podatku od nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością na terenie
miasta Grajewo.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 20182027;
b) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok;
c) wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018;
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-

2028;
e) uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2019 rok;
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu
z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na
czas oznaczony do 3 lat;
g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów

zabudowanych na cele mieszkaniowe

w prawo własności;
h) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych
przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego;
i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;
j) przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w mieście Grajewo na
lata 2019-2021;
k) zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze

i

specjalistyczne

usługi

opiekuńcze

z

wyłączeniem

usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania;
l) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;
m)

wyznaczenia

dodatkowego

przedstawiciela

miasta

Grajewo

do

Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza;
n) wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli miasta Grajewo do Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy;
o)

przekazania

do

zaopiniowania

Dyrektorowi

Regionalnego

Zarządu

Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Białymstoku regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
p) delegowania przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do Komisji ds.
stypendiów i nagród dla zawodników, trenerów i innych osób;
r) delegowania przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do Komisji konkursowej
rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji klubom sportowym w Grajewie;
s) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia
ich przedmiotu działania i składów osobowych.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady
Miasta.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Następnie odczytała wniosek o zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie
punktu

obejmującego

zaopiniowanie

projektu

uchwały

w

sprawie

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc Miasta Grajewa w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom
w szkole” na lata 2019-2023.
/Wniosek stanowi Zał. Nr 4 do prot./

Zwróciła się z zapytaniem, czy będą inne wnioski lub uwagi do porządku
obrad, a w związku z brakiem zgłoszeń zarządziła głosowanie w sprawie
rozszerzenia punktu „4” o dodatkowy podpunkt” l”:
-Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego
programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta Grajewa
w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” na lata 20192023.”
Komisje w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęły decyzję
o rozszerzeniu porządku obrad poprzez wprowadzeniu punktu dot.
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc
Miasta Grajewa w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom
w szkole” na lata 2019-2023- jako pkt - „4l”
/ głosowanie: 17 głosów-za, 0-przeciw, wstrz. się/
Komisje w głosowaniu jawnym przyjęły porządek obrad
uwzględniający przegłosowaną poprawkę.
/ głosowanie: 17 głosów-za, 0-przeciw, wstrz. się/
Prządek obrad- po zmianach:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Rozpatrzenie pisma firmy DUON Dystrybucja Sp. z o. o. o obniżenie

podatku od nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością na terenie
miasta Grajewo.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 20182027;
b) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok;
c) wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018;
d) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na lata 20192028;
e) uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2019 rok;
f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu
z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na
czas oznaczony do 3 lat;
g) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów

zabudowanych na cele mieszkaniowe

w prawo własności;
h) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych
przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego;
i) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności;
j) przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w mieście Grajewo

na lata 2019-2021;
k) zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze

i

specjalistyczne

usługi

opiekuńcze

z

wyłączeniem

usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu
ich pobierania;
l) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „ Pomoc Miasta Grajewa w formie posiłku dzieciom
w przedszkolu i uczniom w szkole” na lata 2019-2023
m)przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;
n)

wyznaczenia

dodatkowego

przedstawiciela

miasta

Grajewo

do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza;
o) wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli miasta Grajewo do Walnego
Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy;
p)

przekazania

do

zaopiniowania

Dyrektorowi

Regionalnego

Zarządu

Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Białymstoku regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
r) delegowania przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do Komisji ds. stypendiów
i nagród dla zawodników, trenerów i innych osób;
s) delegowania przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do Komisji konkursowej
rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji klubom sportowym w Grajewie;

t) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia
ich przedmiotu działania i składów osobowych.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady
Miasta.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad 3
/ -Rozpatrzenie pisma firmy DUON Dystrybucja Sp. z o. o.
o obniżenie podatku od nieruchomości w związku z prowadzoną
działalnością na terenie miasta Grajewo./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Pismo stanowi Zał. Nr 5 do prot./
referują:Pan Dariusz Latarowski, Burmistrz Miasta Grajewo
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Poinformowała, że aktualnie komisje rozpatrzą pismo firmy DUON Dystrybucja
Sp. z o. o. o obniżenie podatku od nieruchomości w związku z prowadzoną
działalnością na terenie miasta Grajewo. O opinię w tej sprawie poprosiła Pana
Burmistrza.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz

W swojej wypowiedzi odniósł się do wniosku firmy DUON Dystrybucja Sp.
z o. o. o. informując, że generalnie nie udziela ulg przy komercyjnych
działalnościach. Tytułem uzupełnienia dodał, że ww. firma od wielu lat
funkcjonuje na grajewskim rynku, więc ten argument o zatrudnieniu osób
bezrobotnych go nie przekonuje. Temat obudował szerokim kontekstem
merytorycznym.
Komisje rozpatrzyły pismo firmy DUON Dystrybucja Sp. z o. o.
o obniżenie podatku od nieruchomości w związku z prowadzoną
działalnością na terenie miasta Grajewo. Po dyskusji i analizie
tematu Komisje wydały negatywną opinię w zakresie obniżenia
podatku od nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością
na terenie miasta Grajewo
/ głosowanie jawne: 0 głosów-za, 17-przeciw, 0-wstrz.się/
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad 4
/Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:/
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Poinformowała, że aktualnie komisje będą procedowały nad projektami
uchwał. Dodała, że zadaniem komisji jako wewnętrznego organu rady jest ich
zaopiniowanie - zgodnie z trybem regulaminowym.
a) 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 6 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo, pan Dariusz
Latarowski
- referują :Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski, Skarbnik
Miasta, pani Edwarda Wiśniewska
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała pierwszy projekt uchwały - w sprawie „zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2018-2027.
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos
w tym punkcie porządku obrad? W związku z brakiem zgłoszeń zarządziła
głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania ww. projektu uchwały,
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę.
W procesie procedowania, po analizie projektowanych rozwiązań
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata
2018-2027- w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę.
Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie jawne:17 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się/
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
b)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 7 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
- referują :Burmistrz Miasta Grajewo, pan Dariusz Latarowski, Skarbnik
Miasta, pani Edwarda Wiśniewska
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały

- w sprawie zmian

w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok.
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym
punkcie porządku obrad, a w związku z brakiem zgłoszeń zarządziła
głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania ww. projektu uchwały,
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę .
W procesie procedowania, po analizie projektowanych rozwiązań
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zmian
w budżecie miasta Grajewo na 2018 rok- w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie wniosły
poprawek.
/ głosowanie jawne: 17 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się/
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
c) w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2018.

Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 8 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
- referują :Burmistrz Miasta Grajewo, pan Dariusz Latarowski, Skarbnik
Miasta, pani Edwarda Wiśniewska
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały - w sprawie wydatków
budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos
w tym punkcie porządku obrad? W związku z brakiem zgłoszeń zarządziła
głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania ww. projektu uchwały,
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę .
W procesie procedowania, po analizie projektowanych rozwiązań
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018- w brzmieniu zaproponowanym przez
wnioskodawcę. Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie jawne: 17 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się/
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
d)w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta
Grajewo na lata 2019-2028;

Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 9 do prot./
/ Uchwała RIO V-00311-29/18 stanowi Zał. Nr 10 do prot. /
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo, pan Dariusz
Latarowski
- referują: Burmistrz Miasta Grajewo, pan Dariusz Latarowski, Skarbnik
Miasta, pani Edwarda Wiśniewska
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Realizując porządek obrad zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na
lata 2019-2028.
Głos oddała Burmistrzowi Miasta Panu Dariuszowi Latarowskiemu.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Omówił istotę oraz zakres merytoryczny ww. projektu uchwały. Poinformował
również, że w dyspozycji radnych jest pozytywna opinia składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2018 roku,
wyrażona w Uchwale N r V-00311-29/18.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos odnośnie
procedowanego projektu uchwały, a w związku z brakiem zgłoszeń zarządziła

głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania ww. projektu uchwały,
w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę.

W procesie procedowania, po analizie projektowanych rozwiązań
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grajewo na
lata 2019-2028-w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę.
Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie jawne: 16 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się/
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
e) w sprawie uchwalenia budżetu miasta Grajewo na 2019 rok
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 11do prot./
/ Uchwała RIO stanowi Zał. nr 12 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo, pan Dariusz
Latarowski
- referują: Burmistrz Miasta Grajewo, pan Dariusz Latarowski, Skarbnik
Miasta, pani Edwarda Wiśniewska
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad

Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały - w sprawie uchwalenia
budżetu miasta Grajewo na 2019 rok.
Głos oddała Burmistrzowi Miasta Panu Dariuszowi Latarowskiemu.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Omówił istotę oraz zakres merytoryczny ww. projektu uchwały, przedstawiając
projektowane rozwiązania budżetowe na rok 2019 stanowiące podstawę
gospodarki finansowej m.Grajewo :
- Dochody budżetu miasta w wysokości 92 699 596,00 zł, z tego : a) bieżące
w wysokości 84 324 879,00 zł, b) majątkowe w wysokości 8 374 717,00 zł.
Wydatki budżetu miasta w wysokości 97 810 976,00 zł, z tego : a) bieżące w
wysokości 84 055 455,00 zł, b) majątkowe w wysokości 13 755 521,00 zł.
W budżecie tworzy się rezerwy: a) ogólną w wysokości – 259 360,00 zł,
b) celową w wysokości – 257 305,00 zł, z przeznaczeniem na: wydatki
związane z oświatą w kwocie – 37 305,00 zł i realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 220 000,00 zł. Deficyt budżetu
w wysokości 5 111 380,00 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych
na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikających z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 911 380,00 zł oraz przychodami
pochodzącymi z tytułu wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych
wyemitowanych przez miasto w kwocie 2 200 000,00 zł. Ustala się spłatę
zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie

1 345 600,00 zł z przychodów pochodzących z tytułu wpływów ze sprzedaży
papierów

wartościowych

wyemitowanych

przez

miasto

w

wysokości

1 000 000,00 zł. oraz z przychodów pochodzących z wolnych środków jako
nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie
345 600,00 zł. § 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 6 456 980,00 zł
oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 345 600,00 zł. Ustala się
limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów
zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie
2 000 000,00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie
2 200 000,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów - w kwocie 1 000 000,00 zł. § 9. 1. Ustala się dochody
w kwocie 430 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 457 939,00 zł (w tym: 7 200,00 zł
na zwalczanie narkomanii) na realizację zadań określonych w miejskim
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.
2. Ustala się dochody w kwocie 285 000,00 zł w rozdz. 90019 i wydatki
w rozdz. 90004 § 6059, związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. Ustala się dochody w kwocie 2 500 000,00 zł zł
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2 976
243,00

zł

na

pokrycie

kosztów

systemu

gospodarowania

odpadami

komunalnymi, określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych: przychody – 8 012 046,00 zł, koszty – 8 004 692,00 zł
Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku
dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 137 800,00 zł;
wydatki – 1 137 800,00 zł. Powiedział, że budżet składa się z części
zawierającej wydatki bieżące części inwestycyjnej i pokrótce je omówił.
Aby o budżecie myśleć w sposób zintegrowany, należy na gminę patrzeć jak
na organizm całościowy, „jeden organizm gospodarczy i społeczny, którego
działanie jest podporządkowane celom wspólnoty.” Cele te są realizowane
poprzez plany gospodarcze i powiązane z nimi finansowe. Poinformował
również, że w dyspozycji radnych jest pozytywna opinia składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 11 grudnia 2018 roku,
wyrażona w Uchwale N r V-00310-29/18
Pani Edwarda Wiśniewska- Skarbnik
Tytułem
dochodów

uzupełnienia
i

przedstawiła

wydatków.

Temat

i

omówiła

strukturę

planowanych

obudowała

szerokim

kontekstem

merytorycznym.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Podziękowała sprawozdawcom za omówienie tematu, po czym otworzyła
dyskusję.
Głos w dyskusji zabierali radni:
1. Krzysztof Purzeczko,

2. Henryka Jagielska,
3. Agnieszka Siwik-Karwowska
4. Andrzej Niewiarowski
5. Halina Muryjas-Rząsa
6. Pawel Obrycki
7. Julia Ksepko
8. Monika Stefańska
9. Tomasz Babul
10.Paweł Filip Zalewski
Duże kontrowersje podczas debaty nad budżetem wzbudzał wzrost wydatków
na oświatę w odniesieniu do roku 2018 to ok. 3 mln zł, zaś od roku 2009
to wzrost o ok.10 mln zł. Szczegółowych wyjaśnień udzielił Burmistrz oraz
Skarbnik, którzy pokrótce omówili przyczyny wzrostu tych wydatków.
Burmistrz poinformował, że podjął już działania w tym zakresie zlecając
kontrolę

wydatków

w

jednostkach

oświatowych

miasta.

W

procesie

opiniowania uchwały budżetowej radni pytali między innymi o wydatki na :
- projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE;
- finansowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta;
- finansowanie zadań zakładów budżetowych;
- realizację zadań inwestycyjnych, w tym wydatków na realizację wieloletnich
programów inwestycyjnych, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie
poszczególnych programów, wydatków majątkowych;
- inne.
Szczegółowych odpowiedzi na pytania zadane podczas debaty nad budżetem
udzielił Burmistrz przedstawiając dane i informacje pozwalające zapoznać się
radnym z rzeczywistym stanem majątku samorządowego, jego przyrostami,

wydatkami a także ciążącymi nad nim długami, jako uzupełnienie objaśnień
i uszczegółowień i uzasadnień przyjętych w projekcie budżetu. Dokonał
szczegółowych objaśnień co do założeń makroekonomicznych przyjętych przy
tworzeniu budżetu( projektowana inflacja itp.), stawki podatków i opłat
lokalnych. Uzasadnił przyjęcie najważniejszych kwot dochodów i wydatków
oraz poinformował o stopniu realizacji inwestycji.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji zarządziła głosowanie w
sprawie ww. projektu uchwały, w brzmieniu zaproponowanym przez
wnioskodawcę .
W procesie procedowania uchwały odbyła się dyskusją z udziałem,
Burmistrza, Skarbnik i części radnych.
Po analizie projektowanych rozwiązań Komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta
Grajewo na 2019 rok- w brzmieniu zaproponowanym przez
wnioskodawcę. Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie jawne : 17 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się/
O godz. 11.10 Przewodnicząca Obrad ogłosiła przerwę w posiedzeniu która trwała
do godz. 11.25. Po przerwie wznowiła obrady.

Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
dzierżawy i najmu z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami
mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat.

Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 13 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
- referują: Naczelnik Wydz. Nieruchomości UM , pani Elżbieta Kozłowska
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały - w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi
dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do
3 lat.
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby zabrać głos,
a w związku z brakiem zgłoszeń zarządziła głosowanie. w sprawie
pozytywnego

zaopiniowania

ww.

projektu

uchwały,

w

brzmieniu

zaproponowanym przez wnioskodawcę.
W procesie procedowania, po analizie projektowanych rozwiązań
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu
z dotychczasowymi dzierżawcami i najemcami mającymi umowy
zawarte na czas oznaczony do 3 lat, w brzmieniu zaproponowanym
przez wnioskodawcę. Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie jawne: 17 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się/

Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
g)w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty z tytułu
przekształcenia

prawa

użytkowania

wieczystego

gruntów

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 14 do prot./
/Pismo SM-LW stanowi Zał. Nr 15 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
- referują: Naczelnik Wydz. Nieruchomości UM, pani Elżbieta Kozłowska
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały - w sprawie wyrażenia zgody
na

udzielenie

bonifikaty

wieczystego gruntów

z

tytułu

przekształcenia prawa

użytkowania

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo

własności. Następnie poprosiła Burmistrza o wprowadzenie w omawiane
zagadnienie.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Omówił istotę oraz zakres merytoryczny ww. projektu uchwały. Temat
obudował szerokim kontekstem merytorycznym.
Pani Elżbieta Kozłowska- Naczelnik WNP UM

Uzupełniła

wypowiedź

Burmistrza

podając

przykłady

proponowanych

rozwiązań. Temat obudowała szerokim kontekstem merytorycznym.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby zabrać głos?
Pan Paweł Kurzątkowski- Prezes Zarządu SML-W
Zaproponował udzielenie przez Radę Miasta Grajewo bonifikaty w wysokości
99% uzasadniając to potrzebami spółdzielni i lokatorów. Swoją wypowiedź
obudował szerokim kontekstem merytorycznym.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Ad vocem odpowiedział, że ustawodawca daje możliwość wniesienia
jednorazowej opłaty. Swoja wypowiedź obudował szerokim kontekstem
merytorycznym.
Pan Krzysztof Purzeczko- Członek Komisji
Zgłosił wniosek formalny o zastosowaniu bonifikaty od opłaty wnoszonej
jednorazowo za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta
Grajewo osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych
lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym we wysokości 50%
w przypadku gdy opłat jednorazowo zostanie wniesiona w roku, w którym
nastąpiło przekształcenie.
W procesie procedowania uchwały odbyła się dyskusją z udziałem
sprawozdawcy, Burmistrza, Prezesa Spółdzielni Lokatorsko Własnościowej w Grajewie i części radnych. Komisje pozytywnie
zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

udzielenie bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności. Po analizie projektowanych rozwiązań, Komisje wydały
opinie o zastosowaniu bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo
za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta Grajewo
osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych
lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym we
wysokości 50% w przypadku gdy opłat jednorazowo zostanie
wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie-w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie wniosły
poprawek.
Głosowanie dot. wysokości bonifikaty – zgodnie z wnioskiem
radnego K. Purzeczki/ głosowanie jawne: 9 głosów-za, 4-przeciw,
2-wstrz.się/
Głosowanie za projektem uchwały z ww. bonifikatą / głosowanie
jawne: 9 głosów-za, 4-przeciw, 2-wstrz.się/

Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
h) w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości
stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokalu
mieszkalnego.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.

/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 16 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
- referują: Naczelnik Wydz. Nieruchomości UM, pani Elżbieta Kozłowska
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały - w sprawie

określenia

warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy
sprzedaży nieruchomości jako lokalu mieszkalnego.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Pokrótce omówił i wyjaśnił prawne aspekty ww. projektu uchwały.
Pani Elżbieta Kozłowska- Naczelnik WNP UM
W uzupełnieniu omówiła istotę oraz zakres merytoryczny ww. projektu
uchwały.
W procesie procedowania uchwały odbyła się dyskusją z udziałem
sprawozdawcy, Burmistrza, części radnych. Po analizie
projektowanych rozwiązań, Komisje pozytywnie zaopiniowały
projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania
bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży
nieruchomości jako lokalu mieszkalnego-w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie wniosły
poprawek.
/ głosowanie jawne: 13 głosów-za, 0-przeciw, 1-wstrz.się/

Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
i) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 17 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
- referują: Dyrektor MOPS, pani Barbara Pieńkowska
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały - w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na
zakup posiłku lub żywności.
Pani Barbara Pieńkowska- Dyrektor MOPS
Pokrótce omówiła i wyjaśniła prawne aspekty ww. projektu uchwały oraz
przedstawiła zakres merytoryczny tego dokumentu.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby zabrać głos, a w związku
z brakiem zgłoszeń zarządziła głosowanie.
W procesie procedowania, po analizie projektowanych rozwiązań
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę.
Komisje nie wniosły poprawek..
/ głosowanie jawne: 15 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się/.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
j) w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny
w mieście Grajewo na lata 2019-2021;
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 18 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
- referują: Dyrektor MOPS, pani Barbara Pieńkowska
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały - w sprawie przyjęcia
Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w mieście Grajewo na lata 20192021.
Pani Barbara Pieńkowska- Dyrektor MOPS
Pokrótce omówiła i wyjaśniła prawne aspekty ww. projektu uchwały oraz
przedstawiła zakres merytoryczny tego dokumentu.

Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby zabrać głos, a w związku
z brakiem zgłoszeń zarządziła głosowanie.
W procesie procedowania, po analizie projektowanych rozwiązań
Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie
przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny w mieście
Grajewo na lata 2019-2021- w brzmieniu zaproponowanym przez
wnioskodawcę. Komisje nie wniosły poprawek...
/ głosowanie jawne: 15 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się/.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
k) zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia
od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 19 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
- referują: Dyrektor MOPS, pani Barbara Pieńkowska

Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały - zmieniająca uchwałę
w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
Pani Barbara Pieńkowska- Dyrektor MOPS
Pokrótce omówiła i wyjaśniła prawne aspekty ww. projektu uchwały oraz
przedstawiła zakres merytoryczny tego dokumentu.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby zabrać głos, a w związku
z brakiem zgłoszeń zarządziła głosowanie.
W procesie procedowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniaw brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę.
Komisje nie wniosły poprawek..
/ głosowanie jawne: 15 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się/.

Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
l) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
w zakresie dożywiania „ Pomoc Miasta Grajewa w formie posiłku
dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” na lata 2019-2023.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 20 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
- referują: Dyrektor MOPS, pani Barbara Pieńkowska
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały - w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta
Grajewa w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” na lata
2019-2023.
Pani Barbara Pieńkowska- Dyrektor MOPS
Pokrótce omówiła i wyjaśniła prawne aspekty ww. projektu uchwały oraz
przedstawiła zakres merytoryczny tego dokumentu.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby zabrać głos, a w związku
z brakiem zgłoszeń zarządziła głosowanie.

W procesie procedowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc Miasta Grajewa
w formie posiłku dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole” na
lata 2019-2023- w brzmieniu zaproponowanym przez
wnioskodawcę. Komisje nie wniosły poprawek...
/ głosowanie jawne: 15 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się/.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
m)w

sprawie

przyjęcia

Miejskiego

Programu

Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 21 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
- referują: Naczelnik Wydz. Ogólnego UM, pani Emilia Piwko
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały w sprawie -przyjęcia
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. W związku z brakiem zgłoszeń

do dyskusji zarządziła głosowanie.
W procesie procedowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok- w brzmieniu zaproponowanym przez
wnioskodawcę. Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie jawne: 15 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się/.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
n) w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela miasta
Grajewo do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 22 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
- referują: Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej UM, pan Bogdan
Wojsławowicz
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały -w sprawie -wyznaczenia
dodatkowego przedstawiciela miasta Grajewo do Zgromadzenia Związku
Komunalnego Biebrza.

W procesie procedowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela
miasta Grajewo do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza
bez poprawek. Komisje wyznaczyły dodatkowych przedstawicieli
Miasta Grajewo do Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy:
1) Pana Wiesława Janusza Dembińskiego- Radnego Miasta Grajewo.
2) Pana Bogdana Wojsławowicza – Naczelnika Wydziału Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta Grajewo
/ głosowanie jawne: 15 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się/.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
p)

w

sprawie

Regionalnego

przekazania
Zarządu

do

zaopiniowania

Gospodarki

Wodnej

Dyrektorowi
Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 23 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski

- referują: Dyrektor ZWik, pan Grzegorz Purwin
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały - w sprawie przekazania do
zaopiniowania

Dyrektorowi

Państwowego

Gospodarstwa

Regionalnego
Wodnego

Zarządu
Wody

Gospodarki

Polskie

w

Wodnej

Białymstoku

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W związku z brakiem
zgłoszeń do dyskusji zarządziła głosowanie.
W procesie procedowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków- w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę.
Komisje nie wniosły poprawek..
/ głosowanie jawne: 15 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się/.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
r)w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do
Komisji ds. stypendiów i nagród dla zawodników, trenerów i innych
osób.

Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 24 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
- referują:Sekretarz Miasta, pan Ryszard Wolwark
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały - w sprawie delegowania
przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do Komisji ds. stypendiów i nagród dla
zawodników, trenerów i innych osób.
W procesie procedowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta
Grajewo do Komisji ds. stypendiów i nagród dla zawodników,
trenerów i innych osób.. Do Komisji ds. stypendium i nagród dla
zawodników , trenerów i innych osób Komisje delegowały
następujących radnych:
1) Pana Tomasza Babula
2) Pana Mariusza Wielgata
/ głosowanie jawne: 14 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się/.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad

Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
s)w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do
Komisji konkursowej rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji
klubom sportowym w Grajewie.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 25 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
- referują:Sekretarz Miasta, pan Ryszard Wolwark
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały- w sprawie delegowania
przedstawicieli Rady Miasta Grajewo do Komisji konkursowej rozpatrującej
wnioski o przyznanie dotacji klubom sportowym w Grajewie.
W procesie procedowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Miasta
Grajewo do Komisji konkursowej rozpatrującej wnioski o przyznanie
dotacji klubom sportowym w Grajewie. Do Komisji konkursowej
rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji klubom sportowym
w Grajewie deleguje się następujących radnych: 1) Panią Julię
Klaudię Ksepko, 2) Pana Pawła Obryckiego
/ głosowanie jawne: 15 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się/.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
t) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rady Miasta,
ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały stanowi Zał. Nr 26 do prot./
-inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo pan Dariusz Latarowski
- referują
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały - zmieniająca uchwałę
w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania
i składów osobowych.
W procesie procedowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rady
Miasta, ustalenia ich przedmiotu działania i składów osobowych
W Uchwale Nr I/4/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 19 listopada
2018 roku w sprawie powołania Komisji Rady Miasta, ustalenia ich
przedmiotu działania i składów osobowych Komisje pozytywnie
zaopiniowały następujące zmiany: 1) w związku z wygaśnięciem

mandatu radnego miasta Grajewo Pana Waldemara Remfelda
odwołuje się go ze składu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg
Wniosków i Petycji; 2) w związku ze złożoną rezygnacją Pani
Henryki Jagielskiej odwołuje się ją ze składu Komisji Budżetu
i powołuje się ją do składu Komisji Rewizyjnej; 4) skład osobowy
Komisji Gospodarki Komunalnej zmienia się z 4 osób na 5 osób;
5) skład osobowy Komisji Budżetu zmienia się z 12 osób na 11 osób.
/ głosowanie jawne: 15 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się/.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad5.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji
Rady Miasta.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Procedurze

przyjęcia

poddała

protokół

z

poprzedniego

posiedzenia

połączonych Komisji, który wyłożony był na sali obrad. W związku z brakiem
uwag, co do treści dokumentu zarządziła głosowanie w sprawie jego
przyjęcia.
Komisje w głosowaniu jawnym przyjęły Protokół Nr 1/18 z dnia
27 listopada 2018 roku z posiedzenia połączonych komisji Rady
Miasta - bez uwag, co do treści.

( głosowanie jawne: 14 głosów-za, 0 -przeciw, 0-wstrz. się/
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad6.
/-Wolne wnioski i informacje. /
Pani Monika Stefańska– Przewodnicząca Obrad
Otworzyła realizację punktu jak wyżej.
Pan Paweł Filip Zalewski- Członek Komisji
W związku z tym, że księgowa z MOPS w Grajewie wygrała sprawy sądowe
o powrót do pracy, zwrócił się z prośbą do Burmistrza o podjęcie działań
i przeprowadzenie rozmowy z panią Dyrektor Ośrodka w celu rozwiązania
tego problemu.Zadał również pytanie, kto wnioskował o zdjęcie z porządku
obrad poprzedniej sesji punktu pn: „ Zapytania i interpelacje radnych”,
ponieważ takiej informacji nie udało mu się uzyskać od Przewodniczącej Rady
Miasta.
Pani Elżbieta Nietupska – Zastępca Przewodniczącego Komisji
Gospodarki Komunalnej RM
Zwróciła się z prośbą o uwzględnienie w planie pracy Komisji Spraw
Społecznych RM na rok 2019 tematu dot. funkcjonowania jednostek
oświatowych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działalność przedszkoli.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Pokrótce omówił funkcjonowanie oświaty na terenie miasta Grajewo.

Ad7.
/- Zamkniecie posiedzenia/
Pani Monika Stefańska - Przewodnicząca Obrad
W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem obrad,
zamknęła posiedzenie, dziękując wszystkim za udział.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała: B. Poniatowska
(naczelnik BRM)
Przewodnicząca Obrad
/Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych RM/
Monika Stefańska

Uwaga! Załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta
Grajewo.

