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PROTOKÓŁ NR IX/19
Z OBRAD IX ZWYCZAJNEJ SESJI
RADY MIASTA GRAJEWO

Grajewo, czerwiec 2019 r.
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PROTOKÓŁ NR IX/19
z obrad IX zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2019 roku,
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo (budynek 6A) pod przewodnictwem Pani Haliny
Muryjas-Rząsy – Przewodniczącej Rady Miasta Grajewo.
Stan liczbowy radnych – 21
Radnych obecnych na Sesji – 20
Sesję rozpoczęto o godz. 12.00
Sesję zakończono o godz.13.47
Sesja nagrywana w wersji audio-video

Radni obecni na Sesji RM:
1. Babul Tomasz
2. Ciechanowicz Andrzej
3. Curyło Grzegorz Robert
4. Dembiński Wiesław Janusz
5. Jagielska Henryka
6. Ksepko Julia Klaudia
7. Muryjas-Rząsa Halina
8. Nietupska Elżbieta
9. Niewiarowski Andrzej
10. Obrycki Paweł
11. Opara Anna
12. Paszkowski Piotr
13. Purwin Daniel
14. Purzeczko Krzysztof
15.Siejda Tomasz
16. Siwik-Karwowska Agnieszka
17. Skawski Arkadiusz Zbigniew
18. Stefańska Monika
19. Wielgat Mariusz
20. Zalewski Paweł Filip
Radni nieobecni na Sesji RM:
1.Chrzanowska-Karwowska Aneta Ewa
Lista obecności stanowi Załącznik nr 1 do Protokołu.
W obradach uczestniczyły inne osoby zgodnie z listą obecności, która stanowi Załącznik nr 2
do Protokołu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji
uchwał.
4. Analiza funkcjonowania zakładów budżetowych – ZADM, ZWiK, CIS – na podstawie wykonania
budżetu miasta za 2018 rok.
5. Debata nad Raportem o stanie Miasta Grajewo za 2018 rok. Podjęcie uchwały
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Grajewo za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Grajewo za 2018 rok:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2018
rok;
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b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu
za 2018 rok;
c) przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2018 rok przez Komisję Rewizyjną;
d) przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przez Komisję
Rewizyjną;
e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta za 2018 rok;
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo za rok 2018;
g) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Grajewo z realizacji budżetu
za 2018 rok;
h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta
Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok;
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) powołania Skarbnika Miasta Grajewo;
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi
dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;
d) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
10. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miasta Grajewo.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie IX Sesji Rady Miasta.

ad 1.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Dokonała otwarcia IX zwyczajnej Sesji Rady Miasta Grajewo, wypowiadając zdanie: „Otwieram
IX zwyczajną Sesję Rady Miasta Grajewo”. Po sprawdzeniu kworum stwierdziła, że na 21 radnych
obecnego składu Rady w obradach aktualnie bierze udział 20 radnych, co stanowi kworum
i wystarczy do podjęcia prawomocnych uchwał.

ad 2.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Przedstawiła porządek obrad IX zwyczajnej Sesji Rady Miasta, który stanowi Załącznik nr 3
do Protokołu. Poinformowała, że na jej ręce wpłynęły trzy wnioski o zmianę porządku obrad.
Pierwszy z nich dotyczy wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie lokalnych standardów urbanistycznych na terenie miasta Grajewo /Wniosek stanowi
Załącznik nr 4 do Protokołu/.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz Miasta
Powiedział, że w związku z tym, że Komisje na wczorajszym posiedzeniu negatywnie zaopiniowały
ten projekty uchwały, wycofuje swój wniosek.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Powiedziała, że kolejny wniosek dotyczy wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi
na uchwałę Nr 57/XI/99 Rady Miejskiej w Grajewie z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo dotyczącego terenów
położonych w rejonie ulic Spokojnej i Wojska Polskiego Grajewo /Wniosek stanowi Załącznik
nr 5 do Protokołu/. Zaproponowała, by był to nowy pkt 7e. Wniosek poddała pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu imiennym jednogłośnie rozszerzyła porządek obrad o nowy pkt 7e.
Głosowanie: 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
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Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik nr 6 do Protokołu.
Trzeci wniosek dotyczy wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie sposobu
załatwienia skargi wniesionej na działania dyrektora Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych
w Grajewie /Wniosek stanowi Załącznik nr 7 do Protokołu/. Zaproponowała, by był to nowy
pkt 7f. Wniosek poddała pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu imiennym rozszerzyła porządek obrad o nowy pkt 7f.
Głosowanie: 19 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik nr 8 do Protokołu.
Wobec braku innych wniosków, przeszła do realizacji porządku obrad, który po zmianach
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Miasta i stwierdzenie prawomocności.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz informacje na temat realizacji
uchwał.
4. Analiza funkcjonowania zakładów budżetowych – ZADM, ZWiK, CIS – na podstawie wykonania
budżetu miasta za 2018 rok.
5. Debata nad Raportem o stanie Miasta Grajewo za 2018 rok. Podjęcie uchwały
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Grajewo za 2018 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Grajewo za 2018 rok:
a) wystąpienie Burmistrza Miasta w sprawie sprawozdania z realizacji budżetu miasta za 2018
rok;
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z realizacji budżetu
za 2018 rok;
c) przedstawienie oceny sprawozdania finansowego za 2018 rok przez Komisję Rewizyjną;
d) przedstawienie oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok przez Komisję
Rewizyjną;
e) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
Miasta za 2018 rok;
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo za rok 2018;
g) dyskusja nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Grajewo z realizacji budżetu
za 2018 rok;
h) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta
Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok;
i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) powołania Skarbnika Miasta Grajewo;
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu z dotychczasowymi
dzierżawcami i najemcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
c) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029;
d) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok;
e) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi
na uchwałę Nr 57/XI/99 Rady Miejskiej w Grajewie z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo dotyczącego terenów
położonych w rejonie ulic Spokojnej i Wojska Polskiego Grajewo;
f) sposobu załatwienia skargi wniesionej na działania dyrektora Zakładu Administracji
Domów Mieszkalnych w Grajewie.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności międzysesyjnej.
10. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miasta Grajewo.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie IX Sesji Rady Miasta.
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ad 3.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Zgodnie z porządkiem obrad zwróciła się z prośbą do Burmistrza o przedstawienie sprawozdania
z działalności w okresie międzysesyjnym. Poinformowała, że w dyspozycji Państwa radnych są
informacje na temat realizacji uchwał Rady Miasta Grajewo, które zostały podjęte podczas VII Sesji
Rady Miasta, stąd też ich przedstawianie wydaje się zbędne /Informacje stanowią Załącznik nr 9
do Protokołu/.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz Miasta
Przedstawił sprawozdanie Burmistrza Miasta Grajewo z kierowania bieżącymi sprawami miasta oraz
z odbytych spotkań, wyjazdów służbowych, działań wielokierunkowych, tj. reprezentowania miasta
Grajewo na zewnątrz. Przedstawił również sprawozdanie z podpisanych Zarządzeń Burmistrza jako
organu wykonawczego miasta w okresie od poprzedniej zwyczajnej sesji Rady Miasta, tj. od dnia
29 maja 2019 roku do dnia dzisiejszego /Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 10 do Protokołu/.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Wobec braku pytań zwróciła się do Rady Miasta o przyjęcie sprawozdania Burmistrza Miasta
z działalności międzysesyjnej oraz informacji z realizacji uchwał podjętych na VI Sesji Rady Miasta
– w drodze głosowania.
Rada Miasta w głosowaniu imiennym jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Burmistrza Miasta
z działalności międzysesyjnej, w tym z podpisanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym,
tj. od dnia 29 maja 2019 roku do dnia dzisiejszego oraz informacje z realizacji uchwał
podjętych na VII Sesji Rady Miasta.
Głosowanie: 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik nr 11 do Protokołu.

ad 4.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Zgodnie z porządkiem obrad przeszła do realizacji punktu dotyczącego analizy funkcjonowania
zakładów budżetowych – ZADM, ZWiK, CIS na podstawie wykonania budżetu miasta za 2018 r.
/Informacja stanowi Załącznik nr 12 do Protokołu/. Zapytała, czy do tego tematu są jakieś pytania
bądź uwagi. Wobec ich braku zwróciła się z prośbą do przewodniczącej wtorkowego wspólnego
posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta o przedstawienie opinii w tej sprawie.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. pozytywnie
zaopiniowały informacje na temat funkcjonowania zakładów budżetowych – ZADM, ZWiK, CIS
w 2018 r. /Opinia Komisji stanowi Załącznik nr 13 do Protokołu/.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Zarządziła głosowanie nad przyjęciem informacji.
Rada Miasta w głosowaniu imiennym jednogłośnie przyjęła informacje na temat
funkcjonowania zakładów budżetowych – ZADM, ZWiK, CIS na podstawie wykonania
budżetu miasta za 2018 r.
Głosowanie: 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik nr 14 do Protokołu.

ad 5.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Zgodnie z porządkiem obrad przeszła do realizacji punktu dotyczącego raportu o stanie Miasta
Grajewo za 2018 r. /Raport stanowi Załącznik nr 15 do Protokołu/ - otworzyła dyskusję.
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Pan Andrzej Ciechanowicz – Radny Miasta
Powiedział, że raport jest bardzo obszerny, zawiera bardzo wiele informacji i jest to dobry materiał
do obrad poszczególnych Komisji, które na tej podstawie będą mogły określić kierunki polepszenia
sytuacji miasta. To jest dobry materiał na przyszłość.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz Miasta
Podziękował Radnemu za tę uwagę i dodał, że taki był cel tego raportu ,by Radni mogli zapoznać się
ze stanem aktualnym ,zwłaszcza że jest to początek kadencji i wskazać kierunki działania. Podkreślił,
że jest otwarty na wszelkie uwagi, bo to nowy dokument i można w nim zawrzeć takie informacje,
jakie będą interesowały Radnych.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Zapytała o słabe strony GCK zawarte w raporcie (zbyt marginalne traktowanie przez władze
samorządowe i mieszkańców amatorskiej działalności artystycznej oraz traktowanie GCK przez
podmioty zewnętrzne jako podwykonawcy usług; niski poziom zewnętrznych źródeł finansowania;
zajmowanie pomieszczeń w budynkach przez inne podmioty, w związku z czym zbyt mało
pomieszczeń na zajęcia amatorskiego ruchu artystycznego).
Pan Tomasz Dudziński – Dyrektor Grajewskiego Centrum Kultury
Powiedział, że te informacje pochodzą z opracowanej w 2016 r. Strategii GCK, w ramach której
przeprowadzona była analiza SWOT. Dodał, że omawiany dziś raport to raport organu
wykonawczego i skoro te zapisy znalazły się w nim, to organ wykonawczy z nimi się zgadza. Dodał,
że niski poziom finansowania ze źródeł zewnętrznych spowodowany jest małą ilością napisanych
wniosków, a działalność GCK opiera się głównie na dotacji podmiotowej miasta Grajewo.
Pani Monika Stefańska –Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Zwróciła ponownie uwagę na przytaczany wcześniej zapis dotyczący marginalnego traktowania
przez władze samorządowe imprez GCK oraz datę powstania Strategii.
Pan Tomasz Dudziński – Dyrektor Grajewskiego Centrum Kultury
Odnośnie marginalnego traktowania przez władze samorządowe imprez GCK stwierdził, że to
sformułowania zawarte w Strategii ( powstałej w 2016r. na lata 2016-2020) , opracowane przez cały
zespół i wynika to z obserwacji pracowników GCK. Jako dyrektor został poproszony w piśmie
z Urzędu Miasta o wskazanie silnych i słabych stron i to zrobił.
Pani Halina Muryjas-Rząsa- Przewodnicząca Rady Miasta
Dodała, że Radni starają się uczestniczyć w uroczystościach, imprezach i przedsięwzięciach
organizowanych przez GCK. Niejeden raz w sprawozdaniach (jej i Burmistrza) były ujęte
podziękowania i informacje również o tych w formie pisemnej wręczanych pracownikom
Grajewskiego Centrum Kultury w imieniu władz samorządowych Miasta Grajewa.
Pan Paweł Zalewski – Radny Miasta
Wyraził zadowolenie z faktu zamieszczenia tych informacji w raporcie.
Pan Tomasz Dudziński – Dyrektor Grajewskiego Centrum Kultury
Jeszcze raz zaznaczył, że to co znalazło się w raporcie nie było jego decyzją- on dostarczył materiały
wyjściowe.
Pani Elżbieta Nietupska – Zastępca Przewodniczącego Gospodarki Komunalnej
Powiedziała, że analiza SWOT przygotowywana jest po to, by opracować strategię, która będzie
zmierzała do poprawienia słabych stron.
Pan Tomasz Dudziński –Dyrektor Grajewskiego Centrum Kultury
Stwierdził, że po opracowaniu Strategii było spotkanie z Radnymi poprzedniej kadencji (połowa 2016
roku), gdzie była ona przedstawiona. Jeśli Państwo Radni chcą, to dostarczy ją do Biura Rady
i zostanie rozesłana.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz Miasta
Podsumowując, nawiązał do wypowiedzi Radnego Pana Pawła Zalewskiego i wyraził zadowolenie,
że zapoznał się on z tym obszernym dokumentem, co wymagało sporo czasu. Dodał, że zawarte
w nim informacje na pewno perspektywicznie pomogą mu w ocenie jego pracy jako Burmistrza.
Pani Monika Stefańska –Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Powiedziała, że zapis w Strategii sprawia jej przykrość jako samorządowcowi, ponieważ często
bierze udział w uroczystościach organizowanych przez GCK.
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Pani Halina Muryjas-Rząsa-Przewodnicząca Rady Miasta
Stwierdziła, że raport jest cennym dokumentem i ma nadzieję, że będzie on udoskonalany jako
materiał w oparciu o który będzie można nakreślać strategie działania w poszczególnych obszarach
naszego miasta.
Pan Paweł Zalewski – Radny Miasta
Podziękował Burmistrzowi za ciepłe słowa i zapytał, kto w Urzędzie Miasta odpowiedzialny był za
tworzenie raportu.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz Miasta
Powiedział, że to on podpisał się pod tym dokumentem.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Wobec braku innych zgłoszeń do dyskusji zwróciła się z prośbą do przewodniczącej wtorkowego
wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta o przedstawienie opinii w sprawie projektu
uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Grajewo za 2018 rok.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. pozytywnie
zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały /Opinia Komisji stanowi Załącznik nr 13
do Protokołu/.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr IX/73/19 w sprawie wotum
zaufania dla Burmistrza Miasta Grajewo za 2018 rok.
Głosowanie: 19 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się
Uchwała stanowi Załącznik nr 16 do Protokołu. Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik
nr 17 do Protokołu.

ad 6.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Otworzyła punkt 6 porządku obrad: „Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Grajewo za 2018 rok” na podstawie Zarządzenia nr 53/19 Burmistrza Miasta Grajewo z dnia
22 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta,
sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdania z wykonania
planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia komunalnego
miasta za 2018 rok /Zarządzenie stanowi Załącznik nr 12 do Protokołu/, który składa się
z dziewięciu podpunktów, a za realizację pierwszego z nich uczyniła odpowiedzialnym Pana Dariusza
Latarowskiego – Burmistrza Miasta.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz Miasta
Przedstawił sprawozdanie z realizacji budżetu miasta za 2018 rok (punkt 6a porządku obrad),
wskazując najważniejsze dokonania. Po merytorycznym omówieniu wykonania budżetu za 2018 rok
podziękował Państwu Radnym za pozytywną ocenę sprawozdania podczas ostatniego wspólnego
posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta oraz Komisji Rewizyjnej za pozytywny wniosek
o udzielenie mu absolutorium za ubiegły rok. Słowa uznania skierował też do Państwa Radnych, Pani
Edwardy Wiśniewskiej – Skarbnika Miasta i kierowanego przez nią Wydziału Finansowego, innych
naczelników i pracowników Urzędu Miasta, instytucji komunalnych, spółek miasta, zakładów
i jednostek budżetowych, gdyż to dzięki nim udało się zrealizować budżet roku 2018.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Podziękowała sprawozdawcy za jego wystąpienie i poinformowała, że realizację budżetu miasta
za 2018 rok opiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku (punkt 6b porządku obrad).
Swoją pozytywną opinię w tej kwestii wyraziła w Uchwale nr V-00321-16/19 składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Grajewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018
rok /Uchwała RIO stanowi Załącznik nr 18 do Protokołu/.
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Realizację punktów 6 c, d i e porządku obrad powierzyła Panu Arkadiuszowi Skawskiemu –
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
Pan Arkadiusz Skawski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Poinformował, że Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2019 roku rozpatrzyła:
sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2018 rok, sprawozdanie finansowe
Burmistrza Miasta za 2018 rok /Sprawozdanie finansowe stanowi Załącznik nr 19 do Protokołu/,
informację o stanie mienia komunalnego miasta, wysłuchała ustnych wyjaśnień Pana Dariusza
Latarowskiego – Burmistrza Miasta oraz Pani Edwardy Wiśniewskiej – Skarbnika Miasta, zapoznała
się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu miasta za 2018 rok
i w związku z tym pozytywnie ocenia wykonanie budżetu miasta za 2018 rok. Następnie przedstawił
szczegóły tej oceny. Powiedział, że Komisja Rewizyjna Miasta Grajewo wnioskuje o udzielenie Panu
Dariuszowi Latarowskiemu - Burmistrzowi Miasta Grajewo absolutorium za rok 2018 /Uchwała
Komisji Rewizyjnej stanowi Załącznik nr 20 do Protokołu/.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Podziękowała Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej za powyższe wystąpienie i stwierdziła,
że punkt 6f porządku obrad obejmuje przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Grajewo
za rok 2018. Przedmiotowa opinia, wyrażona Uchwałą Nr V-00322-29/19 składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia
opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Grajewo wniosku w sprawie
udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium za 2018 rok /Uchwała RIO stanowi Załącznik
nr 21 do Protokołu/ jest pozytywna. Przedstawiła meritum przedmiotowego dokumentu.
Następnie stwierdziła, że w punkcie 6g porządku obrad przewidziana jest dyskusja
nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Grajewo z realizacji budżetu za 2018 rok.
W związku z tym zapytała, kto chciałby w tym punkcie porządku obrad zabrać głos. Wobec braku
zgłoszeń stwierdziła, że Rada Miasta ma przed sobą – w punktach 6h oraz 6i – dwa projekty uchwał
do procedowania. Pierwszy z nich to projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018
rok. Dodała, że wszystkie projekty były opiniowane przez Komisje Rady Miasta na wspólnym
posiedzeniu i zwróciła się do Przewodniczącej obrad wtorkowego wspólnego posiedzenia Komisji
Rady Miasta o przedstawienie opinii w przedmiotowej sprawie.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. pozytywnie
zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały /Opinia Komisji stanowi Załącznik nr 13
do Protokołu/.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr IX/74/19
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Grajewo wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
Głosowanie: 19 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się
Uchwała stanowi Załącznik nr 22 do Protokołu. Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik
nr 23 do Protokołu.
Następnie procedurze uchwałodawczej poddała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta za 2018 rok. Zwróciła się do Przewodniczącej obrad wtorkowego wspólnego
posiedzenia Komisji Rady Miasta o przedstawienie opinii Komisji w sprawie projektu uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2018 rok.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. pozytywnie
zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały /Opinia Komisji stanowi Załącznik nr 13
do Protokołu/.
8/13

Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Poddała pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu imiennym podjęła Uchwałę Nr IX/75/19 w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2018 rok.
Głosowanie: 19 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się
Uchwała stanowi Załącznik nr 24 do Protokołu. Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik
nr 25 do Protokołu.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Złożyła gratulacje Burmistrzowi w związku z uzyskaniem absolutorium oraz okolicznościowe
życzenia.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz Miasta
Podziękował Radzie Miasta za decyzję o udzieleniu mu absolutoriom za ubiegły rok.

ad 7.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Dokonała otwarcia punktu 7. porządku obrad, dotyczącego podjęcia pakietu uchwał.

ad 7a
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Procedurze uchwałodawczej poddała projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta
Grajewo.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz Miasta
Przedstawił kandydaturę Pana Grzegorza Kurzątkowskiego na stanowisko Skarbnika Miasta.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Zapytała, czy do tego tematu są jakieś pytania bądź uwagi. Wobec ich braku zwróciła się z prośbą
do przewodniczącej wtorkowego wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta
o przedstawienie opinii w tej sprawie.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. pozytywnie
zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały /Opinia Komisji stanowi Załącznik nr 13
do Protokołu/.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu imiennym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IX/76/19 w sprawie
powołania Skarbnika Miasta Grajewo.
Głosowanie: 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Uchwała stanowi Załącznik nr 26 do Protokołu. Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik
nr 27 do Protokołu.

ad 7b
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Procedurze uchwałodawczej poddała 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. Zapytała, czy do tego tematu są jakieś pytania bądź
uwagi. Wobec ich braku zwróciła się z prośbą do przewodniczącej wtorkowego wspólnego
posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta o przedstawienie opinii w tej sprawie.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. pozytywnie
zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały /Opinia Komisji stanowi Załącznik nr 13
do Protokołu/.
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Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu imiennym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IX/77/19 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.
Głosowanie: 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Uchwała stanowi Załącznik nr 28 do Protokołu. Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik
nr 29 do Protokołu.

ad 7c
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Procedurze uchwałodawczej poddała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029. Zapytała, czy do tego tematu są jakieś pytania bądź
uwagi. Wobec ich braku zwróciła się z prośbą do przewodniczącej wtorkowego wspólnego
posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta o przedstawienie opinii w tej sprawie.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. pozytywnie
zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały /Opinia Komisji stanowi Załącznik nr 13
do Protokołu/.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu imiennym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IX/78/19 w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029.
Głosowanie: 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Uchwała stanowi Załącznik nr 30 do Protokołu. Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik
nr 31 do Protokołu.

ad 7d
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Procedurze uchwałodawczej poddała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo
na 2019 rok. Zapytała, czy do tego tematu są jakieś pytania bądź uwagi. Wobec ich braku zwróciła
się z prośbą do przewodniczącej wtorkowego wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta
o przedstawienie opinii w tej sprawie.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. pozytywnie
zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały /Opinia Komisji stanowi Załącznik nr 13
do Protokołu/.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu imiennym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IX/79/19 w sprawie
zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.
Głosowanie: 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Uchwała stanowi Załącznik nr 32 do Protokołu. Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik
nr 33 do Protokołu.
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ad 7e
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Procedurze uchwałodawczej poddała projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr 57/XI/99 Rady Miejskiej w Grajewie
z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Grajewo dotyczącego terenów położonych w rejonie ulic Spokojnej i Wojska Polskiego
Grajewo. Zapytała, czy do tego tematu są jakieś pytania bądź uwagi. Wobec ich braku zwróciła się
z prośbą do przewodniczącej wtorkowego wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta
o przedstawienie opinii w tej sprawie.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Poinformowała, że Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2019 r. pozytywnie
zaopiniowały przedmiotowy projekt uchwały /Opinia Komisji stanowi Załącznik nr 13
do Protokołu/.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu imiennym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IX/80/19 w sprawie
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę
Nr 57/XI/99 Rady Miejskiej w Grajewie z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Grajewo dotyczącego terenów położonych
w rejonie ulic Spokojnej i Wojska Polskiego Grajewo.
Głosowanie: 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Uchwała stanowi Załącznik nr 34 do Protokołu. Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik
nr 35 do Protokołu.

ad 7f
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Procedurze uchwałodawczej poddała projekt uchwały w sprawie sposobu załatwienia skargi
wniesionej na działania dyrektora Zakładu Administracji Domów Mieszkalnych w Grajewie.
Poinformowała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2019 r.
rozpatrywała przedmiotową skargę i wydała opinię o jej niezasadności. W związku z tym
przygotowany został projekt uchwały stwierdzający, że skarga jest niezasadna w całości. Zapytała,
czy do tego tematu są jakieś pytania bądź uwagi. Wobec ich braku zarządziła głosowanie
nad podjęciem uchwały.
Rada Miasta w głosowaniu imiennym jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr IX/81/19 w sprawie
sposobu załatwienia skargi wniesionej na działania dyrektora Zakładu Administracji Domów
Mieszkalnych w Grajewie.
Głosowanie: 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Uchwała stanowi Załącznik nr 36 do Protokołu. Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik
nr 37 do Protokołu.

ad 8.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Otworzyła punkt dotyczący odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski – poinformowała
o interpelacjach i wnioskach, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedziach na nie.
/Wykaz stanowi Załącznik nr 38 do Protokołu/. Wobec braku pytań, uznała ten punkt porządku
obrad za zrealizowany.
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ad 9.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Wypełniając porządek obrad, przedstawiła sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta Grajewo
z działalności w okresie międzysesyjnym /Sprawozdanie stanowi Załącznik nr 39 do Protokołu/
w zakresie:
a) organizowania i przewodniczenia pracom Rady Miasta;
b) kontaktu z mieszkańcami Grajewa;
c) reprezentowania Rady Miasta na zewnątrz.
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby zabrać głos w kwestii przedstawionego
sprawozdania. Wobec braku zgłoszeń poddała sprawozdanie pod głosowanie.
Rada Miasta w głosowaniu imiennym jednogłośnie przyjęła sprawozdanie Przewodniczącej
Rady Miasta Grajewo z działalności w okresie międzysesyjnym.
Głosowanie: 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik nr 40 do Protokołu.

ad 10.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Wypełniając porządek posiedzenia, przyjęciu poddała protokół z VIII Sesji Rady Miasta,
który wyłożony był w Biurze Rady Miasta, udostępniony wraz z materiałami na sesję, a obecnie
znajduje się w sali obrad. Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby wnieść uwagi
lub zgłosić wnioski do treści protokołu. W związku z brakiem zgłoszeń zarządziła głosowanie
imienne nad jego przyjęciem.
Rada Miasta w głosowaniu imiennym jednogłośnie przyjęła Protokół Nr VIII/19 z obrad VIII
zwyczajnej Sesji Rady Miasta z dnia 29 maja 2019 roku – bez wprowadzania zmian w jego
treści.
Głosowanie: 20 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
Wykaz głosowania imiennego stanowi Załącznik nr 41 do Protokołu.

ad 11.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
Otworzyła realizację punktu: „Sprawy różne”. Poinformowała o pismach:
• Dyrektora Grajewskiego Centrum Kultury w sprawie „Dni Grajewa 2019” /Załącznik nr 42
do Protokołu/;
• Ministra Inwestycji i Rozwoju dotyczącego rewitalizacji /Załącznik nr 43 do Protokołu/;
• Posła na Sejm RP Jacka Żalka w sprawie Samorządowej Karty Praw Rodzin /Załącznik
nr 44 do Protokołu/.
Pan Paweł Zalewski – Radny Miasta Grajewo
Zapytał o stację pomiarową jakości powietrza.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz Miasta
Powiedział, że w związku z wystąpieniem Pana Jerzego Fidury w imieniu mieszkańców Grajewa do
szeregu instytucji (które dostępne jest również na portalach internetowych), sprawa jest w tej chwili
zawieszona w czasie. Chcieliśmy, żeby ta stacja jak najszybciej była, żeby pokazywała nam, jaki jest
obraz. Wojewódzki Inspektorat jeszcze raz będzie zastanawiał się nad jej lokalizacją. Dodał, że nie
są znane żadne przybliżone terminy realizacji.
Pan Paweł Zalewski – Radny Miasta Grajewo
Zwrócił się z prośbą do Burmistrza, by ten z mocy swego urzędu monitorował sprawę. Zapytał też
Prezesa PUK Sp. z o. o. w Grajewie o inwestycję budowy miejskiej kaplicy pogrzebowej.
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Pan Mirosław Mielczarek – Prezes PUK Sp. z o. o. w Grajewie
Powiedział, że budowa kaplicy została wstrzymana w maju 2018 r. ze względu na brak środków
finansowych. Od poniedziałku prawdopodobnie zostaną wznowione prace na zewnątrz budynku,
a obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania środków finansowych na dokończenie tej inwestycji.
Pan Paweł Zalewski – Radny Miasta Grajewo
Zapytał o orientacyjną datę zakończenia prac.
Pan Mirosław Mielczarek – Prezes PUK Sp. z o. o. w Grajewie
Powiedział, że nie jest w stanie na ten temat odpowiedzieć.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
W związku z brakiem innych zgłoszeń do dyskusji, uznała ten punkt porządku za zrealizowany.

ad 12.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta
W związku z wyczerpaniem porządku obrad o godz. 13.47 zamknęła IX Sesję Rady Miasta Grajewo,
wypowiadając następujące słowa: „Zamykam IX zwyczajną Sesję Rady Miasta Grajewo”.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant

Przewodnicząca Rady Miasta

Karol Rutkowski

mgr Halina Muryjas-Rząsa

Załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miasta Grajewo.
Retransmisja obrad dostępna pod adresem:
http://bip.um.grajewo.pl/rada_miasta_grajewo/transmisje_z_sesji_rady_miasta/
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