BR.0012.6.12.2019

RADA MIASTA GRAJEWO
VIII. Kadencja
2018 – 2023

PROTOKÓŁ NR 12/19
Z POSIEDZENIA POŁĄCZONYCH
KOMISJI
RADY MIASTA GRAJEWO

Grajewo, listopad 2019r.

Protokół Nr 12/19 z dnia 26 listopada 2019 roku
z posiedzenia połączonych stałych Komisji Rady Miasta Grajewo tj.: Komisji
Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Spraw Społecznych,
odbytego w dniu 26 listopada 2019 roku. Miejsce posiedzenia - sala
konferencyjna Urzędu Miasta Grajewo (ul. Strażacka 6A - 19-200 Grajewo).
Posiedzeniu przewodniczył – Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Komisji
Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Grajewo.
Godz. rozpoczęcia – 9.00
Godz. zakończenia – 12.35
Stan liczbowy członków Komisji – 18 radnych
Obecnych – 16 radnych
W posiedzeniu udział wzięli radni/członkowie trzech Komisji w składzie:
1.Pan Babul Tomasz
2. Pani Aneta Ewa Chrzanowska-Karwowska
3.Pan Ciechanowicz Andrzej
4.Pani Jagielska Henryka
5.Pani Ksepko Julia Klaudia
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 Zbigniew
15.Pani Stefańska Monika
16.Pan Wielgat Mariusz
17. Zalewski Paweł Filip
Nieobecni :
1. Agnieszka Siwik- Karwowska
2. Paweł Filip Zalewski
/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:
Daniela Purwina – Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej RM

Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Dokonał otwarcia posiedzenia połączonych Komisji Rady Miasta, witając
wszystkie przybyłe osoby. Stwierdził, że na stan 18 radnych/członków trzech
Komisji, aktualnie w posiedzeniu bierze udział 15 radnych (na podstawie 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 Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Poprzez odczytanie przedstawił proponowany porządek obrad połączonych
Komisji Rady Miasta:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Informacja na temat kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych
miasta Grajewo w roku szkolnym 2019/2020.
4. Spotkanie komisji z dyrektorami placówek oświatowych:
a) podsumowanie i omówienie wyników egzaminów i sprawdzianów uczniów
w roku szkolnym 2018/2019,
b) mocne i słabe strony w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkół miasta w
roku szkolnym 2018/2019,

c) informacja dyrektorów szkół na temat zastępstw w związku z udzielaniem
nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia w roku szkolnym 2018/2019.
5.

Analiza

potrzeb

i

możliwości

w

zakresie

pozyskiwania

środków

zewnętrznych na realizację inwestycji służących rozwojowi gospodarczemu
miasta.
6. Informacja na temat realizacji inwestycji za 10 miesięcy 2019 r.
7. Realizacja programów zdrowotnych w mieście Grajewo.
8. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii.
9. Analiza sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Grajewo z
organizacjami pozarządowymi za 2018 r.
10. Informacja na temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej
2019/2020.
11. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zbudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności;
b) przyjęcia do prowadzenia przez miasto Grajewo zadań publicznych
z zakresu oświaty i wychowania powierzonych przez powiat grajewski;
c) 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 2020 r.;
d) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
miasta Grajewo;
e) wzoru wniosku o dodatek energetyczny;
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 20192029;
g) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.
12. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady
Miasta.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy będą wnioski lub uwagi do
przedstawionego porządku obrad? W związku z brakiem zgłoszeń zarządził
głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
Komisje w głosowaniu jawnym przyjęły przedstawiony porządek
obrad - bez zmian.
/ głosowanie: 15 głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz.się/.
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji przyjętego porządku obrad.
Ad3.
/-Informacja na temat kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych miasta

Grajewo w roku szkolnym 2019/2020./

Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Informacje stanowią Zał. Nr 4 do prot./
wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych RM ( Plan pracy na 2019 rok)
referują: Główny Specjalista ds. Oświaty UM Julia Wiluk, dyrektorzy szkół
podstawowych: Nr 1 Halina Wałęga, Nr 2 Barbara Ciszewska, Nr 4 Karol
Choynowski, dyrektorzy przedszkoli miejskich: Nr 1 Grażyna Resztak, Nr 2
Barbara Cybula, Nr 4 Regina Grabowska, Nr 6 Urszula Kowalczuk.
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Zgodnie

z

przyjętym

porządkiem

obrad

otworzył

realizację

punktu

pt.: „Informacja na temat kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych
miasta Grajewo w roku szkolnym 2019/2020”.
Powitał dyrektorów jednostek oświatowych, po czym zwrócił się z zapytaniem,
czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos, a w związku z brakiem zgłoszeń
zarządził głosowanie.
Komisje pozytywnie zaopiniowały Informację na temat kosztów
funkcjonowania jednostek oświatowych miasta Grajewo w roku
szkolnym 2019/2020.
/ głosowanie: 15 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad4.

/-Spotkanie komisji z dyrektorami placówek oświatowych:
a) podsumowanie i omówienie wyników egzaminów i sprawdzianów uczniów
w roku szkolnym 2018/2019,
b) mocne i słabe strony w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkół miasta w
roku szkolnym 2018/2019,
c) informacja dyrektorów szkół na temat zastępstw w związku z udzielaniem
nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia w roku szkolnym 2018/2019.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Informacje stanowią Zał. Nr 5 do prot./
wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych RM ( Plan pracy na 2019 rok)
referują:Główny Specjalista ds. Oświaty UM Julia Wiluk, dyrektorzy szkół
podstawowych: Nr 1 Halina Wałęga, Nr 2 Barbara Ciszewska, Nr 4 Karol
Choynowski,
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzył realizację punktu pt.:”Spotkanie komisji z dyrektorami placówek oświatowych:
a) podsumowanie i omówienie wyników egzaminów i sprawdzianów uczniów
w roku szkolnym 2018/2019,
b) mocne i słabe strony w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkół miasta
w roku szkolnym 2018/2019,
c) informacja dyrektorów szkół na temat zastępstw w związku z udzielaniem

nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia w roku szkolnym 2018/2019.
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać
głos?
Pani Monika Stefańska- Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych RM
Zwróciła uwagę, że szkoły bardzo dobrze poradziły sobie z egzaminami
i

sprawdzianami

uczniów

w

roku

szkolnym

2018/2019.

Następnie

pogratulowała szkołom osiągniętych podczas egzaminów wyników oraz
podziękowała za przygotowanie materiałów na dzisiejsze posiedzenie.
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji zarządził glosowanie
w sprawie zaopiniowania ww. Informacji.
Komisje pozytywnie zaopiniowały informacje dot.:
a) wyników egzaminów i sprawdzianów uczniów w roku szkolnym
2018/2019,
b) mocnych i słabych stron w pracy dydaktyczno – wychowawczej
szkół miasta w roku szkolnym 2018/2019,
c) zastępstw w związku z udzielaniem nauczycielom urlopów dla
poratowania zdrowia w roku szkolnym 2018/2019
/ głosowanie: 16 głosów-za, 0-przeciw, 0 -wstrz.się/
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad5.
/- Analiza potrzeb i możliwości w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych
na realizację inwestycji służących rozwojowi gospodarczemu miasta.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz

z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Informacja stanowią Zał. Nr 6 do prot./
wnioskodawca - Komisja Budżetu RM ( Plan pracy na 2019 rok)
referują: Burmistrz Miasta pan Dariusz Latarowski
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzył realizację punktu pt.:”Analiza
potrzeb i możliwości w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na
realizację inwestycji służących rozwojowi gospodarczemu miasta.”
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać
głos?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Przedstawił szczegółowo informację na temat programów i projektów
realizowanych przez miasto Grajewo z udziałem środków zewnętrznych
w 2019 roku. Poinformował na temat działań jakie podejmuje m. Grajewo
w celu pozyskiwania ww. środków na następujące kategorie: - kontynuacja
i zamkniecie projektów rozpoczętych w poprzednim okresie sprawozdawczym,
- zaprogramowanie działań w świetle obecnej perspektywy,
- planowanie oraz aplikowanie o dofinansowanie na realizację poszczególnych
działań.
Omówił

przebieg

realizacji

poszczególnych

zadań,

opisując

trudności,

problemy, które pojawiły się w toku realizacji. Udzielił także odpowiedzi na
szczegółowe zapytania radnych dot. tej problematyki.

Radni, którzy zadawali pytania ( Julia Klaudia Ksepko, Monika Stefańska,
Andrzej Niewiarowski, Paweł Obrycki, )
1. Julia Klaudia Ksepko – pyt. dot. zadania pn.: „Propagowanie łączności
internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi 4EU” - zapytała o miejsca
instalacji hotspotów.
Odpowiedzi udzielił informatyk UM Grzegorz Poniatowski – poinformował, że
Miasto musi opracować szczegóły swojego projektu, wytypować miejsca do
instalacji hotspotów oraz wybrać wykonawcę zadania. Voucher w wysokości
15 tys. Є, w ramach którego powstanie 10 punktów dostępu do internetu.
Aktualnie trwa analiza i typowanie miejsc, gdzie te punkty powstaną. Pod
uwagę brane parki miejskie, biblioteka oraz inne miejsca publiczne. Temat
obudował szerokim kontekstem.
Pani Monika Stefańska- Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych RM
Zwróciła się z prośba o instalację hutspotu Wi-Fi w Parku Wolności przy ul.
Strażackiej.
Pan Grzegorz Poniatowski- Informatyk UM
Ad vocem odpowiedział, że ww. lokalizacja brana jest pod uwagę.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Przy

omawianiu

projektu

dot.

Rewaloryzacji

zabytkowego

budynku

pokaszorowego Grajewskiego Centrum Kultury poruszył kwestię związaną
z modernizacją sceny plenerowej znajdującej się na terenie Klubu Hades,
która

została

zgłoszona

do

remontu

w

ramach

zadań

Budżetu

Obywatelskiego. Głosujący to właśnie zadanie uznali za konieczne do
realizacji. Temat obudował szerokim kontekstem merytorycznym.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Komisji Budżetu RM
Zwrócił uwagę, że w ramach realizacji inwestycji w Parku Solidarności
przewidziane jest wykonanie sceny, która mogłaby być „dedykowana„ GCK.
Pan Paweł Obrycki- Członek Komisji
Wskazał na zasadność wykonania boiska ze sztuczną trawą w miejscu
w którym latem bieżącego roku odbywała się impreza „ FOTTRACK-ów”.
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji zarządził głosowanie w
sprawie zaopiniowania ww. Informacji.
Komisje dokonały Analizy potrzeb i możliwości w zakresie
pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji
służących rozwojowi gospodarczemu miasta. Opinia Komisji w tym
zakresie –pozytywna.
/ głosowanie: 14 głosów-za, 0 -przeciw, 0-wstrz.się/
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad6.
/-Informacja na temat realizacji inwestycji za 10 miesięcy 2019 r./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.

/ Informacja stanowią Zał. Nr 7 do prot./
wnioskodawca - Komisja Gospodarki Komunalnej RM ( Plan pracy na 2019
rok)
referują: Burmistrz Miasta pan Dariusz Latarowski
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Zgodnie

z

przyjętym

porządkiem

obrad

otworzył

realizację

punktu

pt.:” Informacja na temat realizacji inwestycji za 10 miesięcy 2019 r.”
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać
głos, a w związku z brakiem zgłoszeń zarządził glosowanie.
Komisje pozytywnie zaopiniowały Informację na temat realizacji
inwestycji za 10 miesięcy 2019 r.
/ głosowanie: 15 głosów-za, 0-przeciw, 0 -wstrz.się/
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad7.
/-Realizacja programów zdrowotnych w mieście Grajewo./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Informacja stanowią Zał. Nr 8 do prot./
wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych RM ( Plan pracy na 2019 rok)
referują: Naczelnik WO UM Emilia Piwko
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad

Zgodnie

z

przyjętym

porządkiem

obrad

otworzył

realizację

punktu

pt.:”Realizacja programów zdrowotnych w mieście Grajewo.’ Następnie
zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos,
a w związku brakiem zgłoszeń zarządził głosowanie.
Komisje pozytywnie zaopiniowały Informację na temat Realizacji
programów zdrowotnych w mieście Grajewo.
/ głosowanie: 15 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad8.
/- Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Informacja stanowią Zał. Nr 9 do prot./
wnioskodawca - Komisja Spraw Spolecznych RM ( Plan pracy na 2019 rok)
referują: Naczelnik WO UM Emila Piwko, Pełnomocnik Burmistrza ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Anna Krysztofik
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Zgodnie

z

przyjętym

porządkiem

obrad

otworzył

realizację

punktu

pt.:”Informacja na temat realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii./ Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym
punkcie zabrać głos?
Pan Krzysztof Purzeczko – Członek Komisji
Zwrócił się z prośbą by odejść od praktyki corocznego powielania tych samych
treści w Miejskim Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Stwierdził, że tegoroczna kontrola NIK z zakresu tej tematyki wykazała
nieprawidłowości świadczące o niepełnej a czasami niewłaściwej realizacji
zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Wypowiedź
obudował szerokim kontekstem merytorycznym.
Pani Emilia Piwko – Naczelnik WO
W uzupełnieniu dodała, że w związku z ustaleniami kontroli podjęta została
decyzja

o

zleceniu

opracowania

diagnozy

problemów

społecznych

profesjonalnej firmie w oparciu o którą również ta firma przygotuje Miejski
Program na rok 2020 zgodny z rekomendacjami PEFRON-u.
Pani Monika Stefańska- Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych RM
Zwróciła się z zapytaniem o koszt przeprowadzonego szkolenia dla właścicieli
i pracowników sklepów, stacji benzynowych zajmujący się sprzedażą alkoholu
do bezpośredniej konsumpcji oraz o liczbę uczestników szkolenia?
Pani Emilia Piwko – Naczelnik WO
Odpowiedziała, że szkolenie było bezpłatne i na 42 podmioty do których

skierowano zaproszenie uczestniczyło tylko 16.
Pan Krzysztof Purzeczko- Członek Komisji
Zapytał czy kontrole punktów alkoholowych odbywają się przy udziale policji?
Pani Emilia Piwko – Naczelnik WO
Odpowiedziała, że policjanci nie uczestniczą w takich kontrolach ponieważ nie
mają takiego obowiązku. Dodała, że kontrole przeprowadza Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pan Krzysztof Purzeczko- Członek Komisji
Wyraził opinię, że w kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych
powinien uczestniczyć przedstawiciel policji.
Pan Ryszard Chiliński -Członek MKRPA
Powiedział, że Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
działa na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Została ona powołana Zarządzeniem
Burmistrza Miasta Grajewo, a do najważniejszych jej zadań należy:
1) udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom;
2) motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego,
a w uzasadnionych przypadkach występowanie do Sądu z wnioskiem
o przymusowe leczenie;
3) opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych;
4) działalność w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień;

5) inne.
Pani Monika Stefańska- Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych RM
Wskazała na błędy językowe i ortograficzne w sprawozdaniu Klubu „ Zdrowie
i Trzeźwość”.

Komisje pozytywnie zaopiniowały Informację na temat realizacji
zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii.
/ głosowanie: 11 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad9.
/-Analiza sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Grajewo
z organizacjami pozarządowymi za 2018 r./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Informacja stanowią Zał. Nr 10 do prot./
wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych RM ( Plan pracy na 2019 rok)
referują: Naczelnik WO UM Emila Piwko
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzył realizację punktu pt.:”

Analiza sprawozdania z realizacji programu współpracy miasta Grajewo
z organizacjami pozarządowymi za 2018 r.’
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać
głos, a w związku z brakiem zgłoszeń zarządził głosowanie.
Komisje pozytywnie zaopiniowały Sprawozdania z realizacji
programu współpracy miasta Grajewo z organizacjami
pozarządowymi za 2018 r.
/ głosowanie: 15 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad10.
/Informacja na temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej
2019/2020./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Informacja stanowią Zał. Nr 11 do prot./
wnioskodawca - Komisja Gospodarki Komunalnej RM ( Plan pracy na 2019
rok)
referują: Naczelnik WGK UM Bogdan Wojslawowicz, Prezes Sp. PUK Mirosław
Mielczarek.
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad

Zgodnie

z

przyjętym

porządkiem

obrad

otworzył

realizację

punktu

pt.: ”Informacja na temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej
2019/2020.”
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać
głos?
Pan Andrzej Ciechanowicz- Członek Komisji
Zwrócił uwagę, by nie odśnieżać jezdni w trakcie opadów śniegu tylko dopiero
po ich ustaniu.
Pan Bogdan Wojsławowicz- Naczelnik WGK UM
Powiedział, że Miasto jest przygotowane do zimy.
Pan Mirosław Mielczarek – Prezes PUK Sp. z o.o.
Zapewnił również o wykonaniu przygotowań do zimy i gotowości do akcji
zimowej.
Komisje pozytywnie zaopiniowały Informację na temat stanu
przygotowania miasta do akcji zimowej 2019/2020.
/ głosowanie: 15 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/

Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad11.
/-Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:/
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad

Poinformował, że aktualnie komisje będą procedowały nad projektami uchwał.
Dodał, że zadaniem komisji jako wewnętrznego organu rady jest ich
zaopiniowanie - zgodnie z trybem regulaminowym.
a) wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zbudowanych na
cele mieszkaniowe w prawo własności;
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał.12 Nr do prot./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
- inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
- referują: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu poddał pierwszy projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na
udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe w
prawo

własności.

Następnie

oddał

głos

Panu

Edwardowi

Kupcowi

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SM LW w Grajewie.
Pan Edward Kupiec – Przewodniczący RN SM LW
Podziękował za umożliwienie mu zabrania głosu w tym temacie w celu
przedstawienia prośby władz spółdzielni i mieszkańców dotyczącej ustalenia
wyższej od tej zaproponowanej w projekcie uchwały bonifikaty od opłaty
jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Stwierdził, że
właściciele przekształcanych nieruchomości oczekują na udzielenie wyższej
bonifikaty chociażby na poziomie 60% -70%. Swoją wypowiedź obudował

szerokim kontekstem merytorycznym.
Pan Marek Kurzątkowski – Prezes SM L-W
Potwierdził, że mieszkańcy oczekują na zastosowanie wyższej bonifikaty,
dlatego też zwraca się do władz m. Grajewo o podjęcie dyskusji w tej sprawie i
wypracowanie wspólnego stanowiska. Dodał, że przy proponowanej 50%
bonifikacie SM L-W w Grajewie nie będzie stać na wniesienie jednorazowej
opłaty z tytułu przekształcenia w kwocie 1.400 tys. zł. Stwierdził, że byłoby to
możliwe jedynie przy bonifikacie na poziomie 60% -70%.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Stwierdził, że podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w procedowanym
projekcie uchwały polegające na pozostawieniu bonifikaty na dotychczasowym
poziomie tj. udzieleniu 50% bonifikaty. Swoją wypowiedź obudował szerokim
kontekstem merytorycznym.
Pan Marek Kurzątkowski – Prezes SM L-W
Obudowują wypowiedź szerokim kontekstem merytorycznym kolejny raz
zaapelował o rozważenie wprowadzenia wyższej bonifikaty w procedowanym
projekcie uchwały.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Stwierdził, że w swoich działaniach kieruje się interesem ekonomicznym Miasta
a nie polityką. Dodał, że nie może zgodzić się na sprzedaż majątku za pól
darmo. Będąc przy głosie powiedział, że również nie jest zwolennikiem
udzielania

bonifikat

przy

sprzedaży

mieszkań

komunalnych,

ponieważ

mieszkasz w lokalu komunalnym, możesz zostać jego właścicielem nawet za
kilka procent rynkowej wartości – dzięki bonifikacie. Jeszcze raz podkreślił, że
nie jest zwolennikiem pozbywania się majątku który stanowi własność
wszystkich mieszkańców.
Pani Monika Stefańska- Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych RM

Powiedziała, że z przeprowadzonej przez nią analizy porównawczej wysokości
bonifikat w sąsiednich gminach wynika, że takie same bonifikaty jak
w Grajewie również obowiązują w Kolnie, Stawiskach oraz w innych gminach.
Pan Marek Kurzątkowski – Prezes SM L-W
Ad vocem odpowiedział, że są również gminy sąsiednie gdzie obowiązują
wyższe bonifikaty, np.:
- Łomża-99,9%
- Augustów – 80%
- Ełk – 90%
Pani Monika Stefańska- Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych RM
Powiedziała, że gminy już odchodzą od wysokich bonifikat i systematycznie je
obniżają.
Pan Krzysztof Purzeczko – Członek Komisji
Zapytał jaka jest wysokość tej opłaty w przypadku osób fizycznych?
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Odpowiedział, że w granicach 700-800 zł.
Pan Marek Kurzątkowski – Prezes SM L-W
Jeszcze raz podkreślił, że przy obecnej bonifikacie Spółdzielni nie będzie stać
na przekształcenie.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Odpowiedział, że opłata może być wnoszona przez okres 20 lat.
Pani Halina Muryjas - Rząsa- Przewodnicząca RM
Zapewniła, że w każdym aspekcie władze miasta działają z myślą
o mieszkańcach. Podjęcie decyzji poprzedziło wiele rozmów, analiz.

Dodała,

że przeprowadziła prywatną analizę na podstawie której uzyskała informację,

że jednorazowa oplata dla osoby fizycznej to kwota 700 zł. Stwierdziła, że nie
jest to opłata nie do udźwignięcia dla mieszkańca. Patrząc perspektywicznie
gdyby zwiększyć bonifikatę to byłoby to krzywdzące dla tej grupy społecznej
która już

dokonała tego przekształcenia. Dodała, że osobiście popiera

stanowisko Burmistrza.
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji zarządził głosowanie
w sprawie zaopiniowania procedowanego projektu uchwały.
W procesie procedowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w sprawie wyrażania zgody na udzielenie bonifikaty od
opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego gruntów zbudowanych na cele mieszkaniowe w prawo
własności- w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę.
Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie: 15 głosów-za, 0 -przeciw, 1 -wstrz.się/.

O godz. 10.10 Przewodniczący Obrad ogłosił przerwę w obradach, która
trwała do godz. 10. 20.
Po przerwie wznowił obrady i przeszedł do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad.
b) przyjęcia do prowadzenia przez miasto Grajewo zadań publicznych
z zakresu oświaty i wychowania powierzonych przez powiat grajewski;
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał.13 Nr do prot./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz

z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
- inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
- referują: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu poddał kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia do
prowadzenia przez miasto Grajewo zadań publicznych z zakresu oświaty
i wychowania powierzonych przez powiat grajewski.

Następnie zwrócił się

z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos, a w związku
z brakiem zgłoszeń zarządził głosowanie.
W procesie procedowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez miasto Grajewo
zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania powierzonych
przez powiat grajewski- w brzmieniu zaproponowanym przez
wnioskodawcę. Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie: 14 głosów-za, 0-przeciw, 0 -wstrz.się/
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
c) 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 2020 r.;
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 14 do prot./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.

- inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
- referują: Naczelnik WO UM Emila Piwko
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu poddał kolejny 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 2020 r.
Zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Pani Monika Stefańska- Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych RM
Zwróciła się z zapytaniem czy coś się zmieniło w tym projekcie uchwały
w odniesieniu do poprzedniego dokumentu?
Pani Emila Piwko – Naczelnik WO UM
Odpowiedziała, że zostało dopisane Centrum Organizacji Pozarządowych.
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji zarządził głosowanie
w sprawie zaopiniowania procedowanego projektu uchwały.
W procesie procedowania Komisje pozytywnie zaopiniowały 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 2020 r. - w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie wniosły
poprawek.
/ głosowanie: 14 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/

Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
d) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
miasta Grajewo;
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 15 do prot./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
- inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
- referują: Naczelnik WGK UM Bogdan Wojsławowicz
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu

poddał

kolejny

projekt

uchwały

w

sprawie

zasad

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta
Grajewo.
Zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji zarządził głosowanie
w sprawie zaopiniowania procedowanego projektu uchwały.
W procesie procedowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu miasta Grajewo- w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie wniosły
poprawek.

/ głosowanie: 14 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
e) wzoru wniosku o dodatek energetyczny;
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 16 do prot./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
- inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
- referują: Naczelnik WGK UM Bogdan Wojsławowicz
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu poddał kolejny projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o
dodatek energetyczny.
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać
głos, a w związku z brakiem zgłoszeń zarządził głosowanie.
W procesie procedowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w sprawie

wzoru wniosku o dodatek energetyczny

- w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie
wniosły poprawek.
/ głosowanie: 11 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 20192029;

/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 17 do prot./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
- inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
- referują: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu poddał kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2019-2029.
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać
głos, a w związku z brakiem zgłoszeń zarządził głosowanie.
W procesie procedowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w sprawie

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

miasta Grajewo na lata 2019-2029- w brzmieniu zaproponowanym
przez wnioskodawcę. Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie: 11 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
g) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rok.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 18 do prot./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
- inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
- referują: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski

Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu poddał kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie
miasta Grajewo na 2019 rok. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś
chciałby w tym punkcie zabrać głos, a w związku z brakiem zgłoszeń zarządził
głosowanie.
W procesie procedowania Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt
uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2019 rokw brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie
wniosły poprawek.
/ głosowanie: 11 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad12.
/Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji
Rady Miasta./
Pan Daniel Purwin– Przewodniczący Obrad
Procedurze przyjęcia poddał protokół z poprzedniego posiedzenia połączonych
Komisji, który wyłożony był na sali obrad. W związku z brakiem uwag, co do
treści dokumentu zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.
Komisje w głosowaniu jawnym przyjęły Protokół Nr 11/19 z dnia
29 października 2019 roku z posiedzenia połączonych komisji Rady
Miasta - bez uwag, co do treści.
( głosowanie jawne: 11 głosów-za, 0 -przeciw, 0-wstrz. Się/

Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad 13.
/-Wolne wnioski i informacje. /
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
Otworzył realizację punktu jak wyżej.
W ramach wolnych wniosków i informacji poruszono następujące tematy.
Pan Bogdan Wojsławowicz- Naczelnik WGK UM
W imieniu mieszkanki m. Grajewo która zwróciła się z prośbą o dokonanie
zmiany

organizacji

ruchu

polegającej

na

wprowadzeniu

ruchu

dwukierunkowego na odcinku od ul. Zielonej do ul. Dolnej ( ok.100 m),
poprosił radnych o wyrażenie opinii odnośnie przedmiotowego wniosku.
Radni w głosowaniu jawnym negatywnie zaopiniowali ww. wniosek
( głosowanie jawne: 0 głosów-za, 10 -przeciw, 0-wstrz. się/.
Pani Henryka Jagielska - Zastępczyni Przewodniczącej Komisji Spraw
Społecznych RM
Zwróciła się z prośbą do radnych o poparcie wniosku dyrektora Szpitala
Ogólnego w Grajewie w sprawie dofinansowania zakupu karetki transportowej
/Wniosek stanowi Zał. Nr 19 do prot./
Pan Tomasz Siejda – Członek Komisji
Przyłączył się do apelu pani radnej Jagielskiej podając uzasadnienie
ekonomiczne i społeczne zakupu karetki transportowej. Dodał, ze w chwili

obecnej Szpital posiada podpisaną umowę na transport medyczny z firmą
zewnętrzną, jednak z uwagi na stale wzrastające koszty transportu, Szpital
potrzebuje mieć w posiadaniu swój samochód transportowy.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Zwrócił uwagę na ogromne zadłużenie Szpitala wynoszące ponad 35 mln zł .
Stwierdził,

że

sytuacja

wymaga

natychmiastowych

działań

w

celu

zahamowania narastającego długu. Następnie zapytał radnych czy wyrażają
wolę na dofinansowanie zakupu tego środka transportu?
Radni opowiedzieli się za za poszukiwaniem środków na
dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla Szpitala
Ogólnego w Grajewie- zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Ad 14
/- Zamknięcie posiedzenia/
Pan Daniel Purwin – Przewodniczący Obrad
W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem obrad,
zamknął posiedzenie, pożegnał zgromadzonych, dziękując wszystkim za
udział.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała: B. Poniatowska
(naczelnik BRM)
Przewodniczący Obrad

/Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej RM/
Daniel Purwin

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

