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RADA MIASTA GRAJEWO
VIII. Kadencja
2018 – 2023

PROTOKÓŁ NR 14/20
Z POSIEDZENIA POŁĄCZONYCH
KOMISJI
RADY MIASTA GRAJEWO

Grajewo, styczeń 2020 r.

Protokół Nr 14/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku
z posiedzenia połączonych stałych Komisji Rady Miasta Grajewo tj.: Komisji Budżetu,
Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Spraw Społecznych, odbytego w dniu 28
stycznia 2020 roku. Miejsce posiedzenia - sala konferencyjna Urzędu Miasta Grajewo (ul.
Strażacka 6A - 19-200 Grajewo).
Posiedzeniu przewodniczyła – Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Komisji
Społecznych Rady Miasta Grajewo.
Godz. rozpoczęcia – 9.00
Godz. zakończenia – 10.50
Stan liczbowy członków Komisji – 18 radnych
Obecnych – 18 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.Pani Elżbieta Nietupska
7.Pan Niewiarowski Andrzej
8.Pan Obrycki Paweł
9.Pani Opara Anna
10.Pan Paszkowski Piotr
11.Pan Purwin Daniel

Spraw

12. Pan Purzeczko Krzysztof
13.Pan Siejda Tomasz
14.Pani Siwik -Karwowska Agnieszka
15.Pan Skawski Arkadiusz Zbigniew
16.Pani Stefańska Monika
17.Pan Wielgat Mariusz
18. 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
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Dokonała otwarcia posiedzenia połączonych Komisji Rady Miasta, witając wszystkie
przybyłe osoby. Stwierdziła, że na stan 18 radnych/członków trzech Komisji, aktualnie
w posiedzeniu bierze udział 16 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)
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Poprzez odczytanie przedstawiła proponowany porządek obrad połączonych Komisji Rady
Miasta:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta w 2019 r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej „Przystań”
i połączenia jej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu miasta Grajewo, określenia szczegółowych
warunków, form i zakresu udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób
uprawnionych do otrzymania pomocy; c) przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu dokumentu „Planu angażowania mieszkańców i partnerów społecznych miasta
Grajewo na lata 2020-2022”;
d) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;
e) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;
g) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2020 r.;
h) planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2020 r.;
i) planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2020 r.;
j) planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2020 r.;
k) planu pracy Rady Miasta na 2020 r.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Odczytała
porządku

również Wniosek Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 23.01.2020 r. o zmianę
obrad

poprzez

wprowadzenie

do

porządku

obrad

punktu

dotyczącego

zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto
Grajewo powiatowi grajewskiemu.
/ Wniosek stanowi Zał. Nr 4 do prot./
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy będą inne wnioski, uwagi, zapytania lub
propozycje do przedstawionego porządku obrad, a w związku z brakiem zgłoszeń zarządziła
głosowanie.
Komisje w głosowaniu jawnym jednogłośnie przychyliły się do Wniosku
i podjęły decyzję o rozszerzeniu porządku obrad o dodatkowy punkt dot.
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez
Miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu- jako pkt „4l”
Porządek obrad – po zmianach:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta w 2019 r.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej „Przystań”
i połączenia jej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie;
b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu miasta Grajewo, określenia szczegółowych
warunków, form i zakresu udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób

uprawnionych do otrzymania pomocy; c) przeprowadzenia konsultacji społecznych
projektu dokumentu „Planu angażowania mieszkańców i partnerów społecznych miasta
Grajewo na lata 2020-2022”;
d) określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;
e) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;
g) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2020 r.;
h) planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2020 r.;
i) planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2020 r.;
j) planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2020 r.;
k) planu pracy Rady Miasta na 2020 r. ;
l)

udzielenia

pomocy

finansowej

przez

Miasto

Grajewo

powiatowi

grajewskiemu.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji przyjętego porządku obrad.
Ad3.
/Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta w 2019 r./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Sprawozdanie stanowi Zał. Nr 5 do prot./
wnioskodawca – Komisje Rady Miasta: Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu,
Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Rewizyjna.

Referują- Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Monika Stefańska, Przewodniczący
Komisji Budżetu, Andrzej Niewiarowski, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,
Daniel Purwin, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Arkadiusz Zbigniew Skawski.
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzyła realizację punktu pt.:„ Sprawozdanie
z prac Komisji Rady Miasta w 2019 r.”.
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji zarządziła głosowanie.
Komisje pozytywnie zaopiniowały Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta
w 2019 r.
/ głosowanie: 16 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/
Ad4.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
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 utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej
„Przystań” i połączenia jej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie;
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 6 do prot./
- inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
- referują: Dyrektor MOPS w Grajewie, Barbara Pieńkowska
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zaopiniowaniu poddała

projekt uchwały w sprawie

utworzenia Placówki Wsparcia

Dziennego – Świetlicy Środowiskowej „Przystań” i połączenia jej z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Grajewie.
Pani Barbara Pieńkowska- Dyrektor MOPS
Pokrótce omówiła istotę oraz zakres merytoryczny ww. projektu uchwały.
Pani Julia Klaudia Ksepko – Członek Komisji
Zwróciła się z zapytaniem, komu zostanie powierzona opieka nad dziećmi w tworzonej
świetlicy środowiskowej „Przystań?
Pani Barbara Pieńkowska- Dyrektor MOPS
Odpowiedziała, że nie będzie dodatkowych wydatków na zapewnieniem opieki nad dziećmi,
ponieważ zajmie się tym p. Wieczorek oraz dwóch pracowników MOPS.
Pani Agnieszka Siwik-Karwowska – Członek Komisji
W związku z tym, że ww. placówka powstanie w lokalu w którym od 20 lat znajduje się
Ośrodek Kuratorski , zapytała co się stanie z tym ośrodkiem?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Przedstawił kontekst historyczny tej sprawy, wskazując na jej 20-letni okres jej istnienia.
Poinformował, że pierwotnie propozycje polegały na przekazaniu przez sąd terenu
położonego na skrzyżowaniu ulic Konopskiej i Kolejowej Miastu Grajewo, który był
wymagany do inwestycji drogowej. W zamian sąd otrzymał w budynku przy Konstytucji
3-go Maja pomieszczenia na prowadzenie Ośrodka Kuratorskiego dla dzieci i młodzieży
objętych nadzorem kuratorów sądowych. Miasto wywiązało się z ustaleń, natomiast sąd
nie przekazał gruntu. Przez cały ten okres funkcjonowania ośrodka sąd nie ponosił
kosztów jego utrzymywania za wyjątkiem utrzymywania personelu. Zapewnił, że w tej
sprawie nie ma złej woli ze strony Miasta.

Pani Agnieszka Siwik-Karwowska- Członek Komisji
Przekonywała do potrzeby udzielenia pomocy sądowi w tej sprawie.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, iż nie jest to zadanie Miasta, ale jeśli sąd przedstawi propozycje, to Miasto
w miarę posiadanych możliwości udzieli pomocy.
Pani Henryka Jagielska- Zastępczyni Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych RM
Powiedziała, że także rodzice młodzieży uczęszczającej do tego ośrodka prosili ją o pomoc
w tej sprawie.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Ad vocem odpowiedział, że Miasto nie likwiduje tego ośrodka tylko potrzebuje pomieszczeń
na realizacje projektu, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wys. ok. 400 tys. zł.
Pan Ryszard Wolwark – Sekretarz Miasta
Powiedział, że w tym budynku od 20 lat funkcjonował Ośrodek Kuratorski i prowadzona
przez MOPS świetlica kierowana przez p. Wieczorka. Poinformował, że pismo

które

wpłynęło o Burmistrza Miasta z Sądu Rejonowego w Grajewie utrzymane jest w bardzo
stanowczym i roszczeniowym tonie, podczas gdy z przepisów prawa nie wynika, by Miasto
było odpowiedzialne za ten rodzaj działalności sądu.
Pan Paweł Filip Zalewski Członek Komisji
Zadał pytanie czy Miasto będzie mogło coś zapewnić?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Jeszcze raz zapewnił o dobrej woli Miasta w zakresie tej sprawy. Jak się wydaje niezbędne
są rozmowy w tej sprawie a nie wymiana korespondencji.
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji, zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania ww. projektu uchwały.
W procesie procedowania Komisji pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy Środowiskowej
„Przystań” i połączenia jej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Grajewie- w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie
wniosły poprawek.
/ głosowanie: 17 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
b) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu miasta Grajewo, określenia szczegółowych
warunków, form i zakresu udzielania pomocy, trybu postępowania oraz osób lub grup osób
uprawnionych do otrzymania pomocy.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 7 do prot./
- inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
- referują: Główny Specjalista ds. Oświaty UM, Julita Wiluk
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu miasta
Grajewo, określenia szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy, trybu
postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy.

Pani Halina Muryjas-Rząsa- Przewodnicząca Rady Miasta
Zwróciła się z prośbą o poparcie wniosku dot. wniesienia poprawki w analizowanym
projekcie uchwały, polegającej na nadaniu nowego brzmienia zapisu w par. 6 ust. 1 pkt 2
o treści:
„ 2) II stopnia – może otrzymać uczeń, który jest finalistą lub laureatem co najmniej
jednego konkursu z zajęć edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim bądź finalistą co najmniej
jednej olimpiady na szczeblu centralnym, organizowanym przez podmioty, o których mowa
w par. 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia
2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad” .
Stwierdziła, iż jej zdaniem każdy uczeń, który dostanie się do finału konkursu
wojewódzkiego zasługuje na nagrodę bądź stypendium, ponieważ zostanie finalistą
wymaga ogromnego nakładu pracy zarówno ze strony ucznia jak i nauczyciela
prowadzącego.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Poinformował,że przedkładany projekt uchwały uwzględnia treść wniosku złożonego w tej
sprawie przez radną Agnieszkę Siwik-Karwowską. Dodał, że jeśli radni uznają, że
rozszerzenie katalogu uczniów uprawnionych do nagradzania jest celowe, to on nie widzi
przeszkód by to uwzględnić.
Pan Ryszard Wolwark- Sekretarz Miasta
Zwrócił uwagę, że rozszerzenie katalogu uczniów uprawnionych do nagradzania spowoduje
obniżenie wysokości nagród, bo ilość środków przewidzianych w budżecie na ten cel nie
jest duża i w 2020 r. wynosi 3 tys. zł.

Pani Agnieszka Siwik-Karwowska – Członek Komisji
Poparła wypowiedź Przewodniczącej Rady Miasta i zgłosiła wniosek formalny o nadaniu
nowego brzmienia zapisowi w par. 6 ust. 1 pkt 2 o treści:
„ 2) II stopnia – może otrzymać uczeń, który jest finalistą lub laureatem co najmniej
jednego konkursu z zajęć edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim bądź finalistą co najmniej
jednej olimpiady na szczeblu centralnym, organizowanym przez podmioty, o których mowa
w par. 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia
2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów
i olimpiad” .
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji zarządziła głosowania.
W procesie procedowania Komisji pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu miasta Grajewo, określenia
szczegółowych warunków, form i zakresu udzielania pomocy, trybu
postępowania oraz osób lub grup osób uprawnionych do otrzymania pomocy.
Komisje wniosły poprawkę polegającą na nadaniu nowego brzmienia zapisu
w par. 6 ust. 1 pkt 2 o treści:

„ 2) II stopnia – może otrzymać uczeń, który jest finalistą lub laureatem co
najmniej jednego konkursu z zajęć edukacyjnych o zasięgu wojewódzkim bądź
finalistą co najmniej jednej olimpiady na szczeblu centralnym, organizowanym
przez podmioty, o których mowa w par. 9 ust.1 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad”
/ głosowanie poprawki: 13 głosów-za, 3 -przeciw, 1 -wstrz.się/

/ głosowanie projektu uchwały wraz z poprawką: 11 głosów-za,
1 -przeciw, 1 -wstrz.się/

Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
c) w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu „Planu
angażowania mieszkańców i partnerów społecznych miasta Grajewo na lata 2020-2022”;
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 8 do prot./
- inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
- referują:Inspektor RPS UM , Iwona Poniatowska oraz przedstawiciele Ośrodka Wspierania
Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych

projektu

dokumentu

„Planu

angażowania

mieszkańców

i

partnerów

społecznych miasta Grajewo na lata 2020-2022”.
Pani Iwona Poniatowska – Inspektor RPS UM wraz z przedstawicielami Ośrodka Wspierania
Organizacji Pozarządowych
Pokrótce omówili istotę oraz zakres merytoryczny ww. projektu uchwały.
W procesie procedowania Komisji pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu
„Planu angażowania mieszkańców i partnerów społecznych miasta Grajewo na
lata 2020-2022” - w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje
nie wniosły poprawek.

/ głosowanie: 16 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
d) w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta;
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 9 do prot./
- inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
- referują: Dyrektor ZADM w Grajewie, Marianna Haraś
Pani Monika Stefańska- Przewodnicząca Rady Miasta
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały w sprawie określenia stawki dotacji
przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta.
Pan Andrzej Ciechanowicz- Członek Komisji
Zapytał jaka jest przyczyna wzrostu powierzchni mieszkalnej lokali użytkowych?
Pani Marianna Haraś- Dyrektor ZADM
Odpowiedziała, że w związku z oddaniem do użytku lokali komunalnych musieliśmy dokonać
przekwalifikowania części lokali komunalnych o najniższym standardzie na lokale socjalne.
ani Monika Stefańska- Przewodnicząca Rady Miasta
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji zarządziła glosowanie w sprawie
zaopiniowania ww. projektu uchwały.
W procesie procedowania Komisji pozytywnie zaopiniowały projekt określenia
stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego miasta - w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie: 17 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

e)w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 10 do prot./
- inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
- referują:Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
Pani Monika Stefańska- Przewodnicząca Rady Miasta
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta
Grajewo na 2020 r.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Poinformował, że w dyspozycji radnych jest wniosek Dyrektora Szpitala Ogólnego im. dr
Witolda Ginela w Grajewie o przyznanie dotacji celowej w 2020 r. z tytułu pomocy
finansowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni
Okulistycznej

w

Grajewie,

zaś

w

procedowanym

projekcie

uchwały

jest

mowa

o udzieleniu dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na realizację
zadania pn.: „ Zakup karetki transportowej dla Szpitala Ogólnego w Grajewie”- zgodnie
z pierwotnym wniosek. Oznacza to, że aktualnie szpital wnosi o zmianę zadania i przyznanie
dotacji na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej.
/ Wniosek Szpitala stanowi Zał. Nr 11 do prot./
Pani Monika Stefańska- Przewodnicząca Rady Miasta
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji zarządziła głosowania.
W procesie procedowania Komisji pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r. - wraz z autopoprawką
Burmistrza, polegającą na zastąpieniu zapisu: w Rozdz. 85111 par. 6300

o treści: ”dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla Szpitala Ogólnego
im. dr Witolda Ginela w Grajewie” zapisem o treści: „dofinansowanie zakupu
sprzętu medycznego na potrzeby Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im.

dr Witolda w Grajewie”
/ głosowanie wraz z autopoprawką: 17 głosów-za, 0 -przeciw,0 -wstrz. się/.
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
f) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 20202036;
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 12 do prot./
- inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
- referują:Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski
Pani Monika Stefańska- Przewodnicząca Rady Miasta
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036. W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji
zarządziła glosowanie.
W procesie procedowania Komisji pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata
2020-2036 – wraz z autopoprawką Burmistrza w Zał. nr 3 do uchwały par. 2

polegającą na zastąpieniu zapisu: ”dofinansowanie zakupu karetki
transportowej dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie”
zapisem o treści: „dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby
Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie”
/ głosowanie wraz z autopoprawką: 17 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

g) w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2020 r.;
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 13 do prot./
- inicjatywa uchwałodawcza: Komisja Rewizyjna RM
- referują: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Arkadiusz Zbigniew Skawski
W procesie procedowania Komisji pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na 2020 r.- w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie członków Komisji Rewizyjnej: 7 głosów-za, 0 -przeciw,
0 -wstrz.się/
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
h) w sprawie planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2020 r.;
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 14 do prot./
- inicjatywa uchwałodawcza: Komisja Budżetu RM
- referują: Przewodniczący Komisji Budżetu, Andrzej Niewiarowski
W procesie procedowania Komisji pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie planu pracy Komisji Budżetu Rady Miasta na 2020 - w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie członków Komisji Budżetu: 9 głosów-za, 0 -przeciw,
0 -wstrz.się/.
i) w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2020 r.;

Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 15 do prot./
- inicjatywa uchwałodawcza: Komisja Gospodarki Komunalnej RM
- referują:Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Daniel Purwin
W procesie procedowania Komisji pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta na 2020 r.
-

w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie
wniosły poprawek
/ głosowanie członków Komisji Gospodarki Komunalnej: 5 głosów-za,
0 -przeciw, 0 -wstrz.się/.

Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
j) w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2020 r.;
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 16 do prot./
- inicjatywa uchwałodawcza: Komisja Spraw Społecznych Komunalnej RM
- referują:Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Monika Stefańska
W procesie procedowania Komisji pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta na 2020 r.
- w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie wniosły
poprawek.
/ głosowanie: 9 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM

Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
k) w sprawie planu pracy Rady Miasta na 2020 r.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 17 do prot./
- inicjatywa uchwałodawcza: Rada Miasta
- referują- Przewodnicząca Rady Miasta, Halina Muryja-Rząsa
W procesie procedowania Komisji pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie planu pracy Rady Miasta na 2020 r.- w brzmieniu zaproponowanym
przez wnioskodawcę. Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie: 17 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
l) w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji papierowej.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 18 do prot./
- inicjatywa uchwałodawcza: Burmistrz Miasta Grajewo
- referują-Burmistrz Miasta Grajewo
W procesie procedowania Komisji pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi
grajewskiemu- wraz z autopoprawką Burmistrza polegającą na zastąpieniu
zapisu par. 1 o treści: „Udziela się z budżetu Miasta Grajewo pomocy

finansowej w kwocie 50 000,00 zł w formie dotacji celowej powiatowi

grajewskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu karetki
transportowej dla Szpitala Ogólnego im. dr Witolda w Grajewie” zapisem
o treści : „Udziela się z budżetu Miasta Grajewo pomocy finansowej w kwocie
50 000,00 zł w formie dotacji celowej powiatowi grajewskiemu
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby
Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w Grajewie”
/ głosowanie wraz z autopoprawką: 17 głosów-za, 0 -przeciw, 0 -wstrz.się/
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
/Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta./
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
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 13/19 z dnia
27 grudnia 2019 roku z posiedzenia połączonych komisji Rady Miasta - bez
uwag, co do treści.
( głosowanie jawne: 17 głosów-za, 0 -przeciw, 0-wstrz. się/.
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad6.
/-Wolne wnioski i informacje. /
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Otworzyła realizację punktu jak wyżej.

Pan Krzysztof Purzeczko – Członek Komisji
W związku z tym, że kończy się okres trwałości projektu w ramach którego zainstalowano
panele solarne, zwrócił się z pytaniem co dalej w tym temacie?
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Odpowiedział, że kończy się pierwszy etap i zostaną one przekazane właścicielom
budynków na których zostaną zainstalowane.
Pani Julia Klaudia Ksepko – Członek Komisji
Pochwaliła pojawienie się na stronie internetowej Grajewskiego Centrum Kultury nowej
maskotki – Gacka.
Pan Tomasz Dudzinski – Dyrektor GCK
Poinformował, że maskotki są obecne w materiałach promocyjnych GCK już od 3 lat.
Pan Paweł Obrycki – Członek Komisji
Zapytał, czy będą publikowane miesięczne zestawienia stanu powietrza na terenie miasta?
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Poinformował o awarii czujnika pomiarowego oraz o możliwości odczytywania informacji
o stanie jakości powietrza przy użyciu specjalnej aplikacji, którą należy zainstalować
np. w smartfonie. Nie mniej jednak możliwe jest również publikowanie tych zestawień na
stronie miasta, jeżeli jest taka potrzeba. Dodał, że wkrótce zostanie ogłoszony nabór do
WGK UM na stanowisko inspektora ds. kontroli stanu środowiska.
Pani Agnieszka Siwik- Karwowska Członek Komisji
Zwróciła uwagę na słabą pozycję miasta Grajewo w zestawieniu zamieszczonym na stronie
jednego z miejskich portali internetowych o stanie środowiska. Wystąpienie zakończyła
stwierdzeniem, że bardzo trudno jest zmienić nawyki ludzi w zakresie prawidłowej
segregacji odpadów.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Ad vocem odpowiedział, że wcale nie jest tak źle, a temat segregacji odpadów w związku
ze zmianą przepisów ponownie stanie się tematem na lutowych obradach rady.
Pan Paweł Filip Zalewski – Członek Komisji

Zapytał, czy w okresie letnim będą kontynuowane pomiary stanu czystości powietrza
w mieście i czy będą publikowane oraz dostępne w aplikacji ?
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Odpowiedział, że tak.
Ad6.
/- Zamknięcie posiedzenia/
Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem obrad, zamknęła
posiedzenie, pożegnała zgromadzonych, dziękując wszystkim za udział.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała: B. Poniatowska
(naczelnik BRM)
Przewodnicząca Obrad
/Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych RM/
Monika Stefańska

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

