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RADA MIASTA GRAJEWO
VIII. Kadencja
2018 – 2023

PROTOKÓŁ NR 17/20
Z POSIEDZENIA POŁĄCZONYCH
KOMISJI
RADY MIASTA GRAJEWO

Grajewo, kwiecień 2020 r.

Protokół Nr 17/20 z dnia 29 kwietnia 2020 roku
z posiedzenia połączonych stałych Komisji Rady Miasta Grajewo tj.: Komisji Budżetu,
Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Spraw Społecznych, odbytego w dniu
29 kwietnia 2020 roku. Miejsce posiedzenia - sala widowiskowa Grajewskiego Centrum
Kultury w Grajewie.
OBRADY transmitowane.
Posiedzeniu przewodniczył – Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Komisji Spraw
Społecznych Rady Miasta Grajewo.
Godz. rozpoczęcia – 9.00
Godz. zakończenia – 11.40
Przerwa w obradach – od godz. 10.10 do 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 Julia Klaudia Ksepko
6.Pani Elżbieta Nietupska
7.Pan Niewiarowski Andrzej
8.Pan Obrycki Paweł
9. Pani Opara Anna
10.Pan Paszkowski Piotr
11.Pan Purwin Daniel

12. Pan Purzeczko Krzysztof
13.Pan Siejda Tomasz
14.Pani Siwik -Karwowska Agnieszka
15.Pan Skawski Arkadiusz Zbigniew
16.Pani Stefańska Monika
17.Pan Mariusz Wielgat
18. Pan 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 przewodniczącą obrad:
Monikę Stefańską– Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych RM
Pani 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 18 radnych (na podstawie listy obecności), co stanowi
o prawomocności obrad ( kworum).
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Wyjaśnił formułę dzisiejszego posiedzenia bez udziału gości i sprawozdawców tematów
będących przedmiotem dzisiejszego posiedzenia. Poinformował, że dzisiejsze obrady
odbędą się w sposób tradycyjny przy zachowaniu niezbędnych środków ochrony
uczestników, bez udziału publiczności. Jawność posiedzeń zostanie zapewniona za pomocą
bezpośredniej transmisji internetowej na oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo. Obrady
komisji oraz sesji będzie można śledzić w internecie.
Ad 2

/- Przedstawienie porządku obrad połączonych Komisji/.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Poprzez odczytanie przedstawiła proponowany porządek obrad połączonych Komisji Rady
Miasta:
/ Zawiadomienie zawierające porządek obrad stanowi Zał. Nr 3 do prot. Dokument został
dostarczony radnych w wersji elektronicznej./
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Grajewo w 2019 r. 4.
Wierzytelności i zobowiązania miasta Grajewo wg stanu na 31.12.2019 roku. Efekty działań
windykacyjnych.
5. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w zakresie rzeczowo-finansowym – wykonanie w 2019 roku
i zadań planowanych do wykonania w 2020 roku. Ocena realizacji inwestycji liniowych
w mieście (wodociągi i kanalizacja).
6. Sprawozdanie z działalności:
a) Grajewskiego Centrum Kultury w mieście Grajewo za rok 2019, w tym dane
o funkcjonowaniu kina, budżet, kadra, zamierzenia na 2020 r.
b) Grajewskiej Izby Historycznej za 2019 r., środki finansowe dla GIH, kadra, zamierzenia
na 2020 r.
c) Centrum Tradycji Mleczarstwa „Muzeum Mleka” za 2019 r., środki finansowe dla CTMMM, kadra, zamierzenia na 2020 r.
7. Informacja na temat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2019 r. – budżet,
kadra, zamierzenia na 2020 r.
8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi
dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony do 3 lat;
b) postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne oraz ustalenia
stawki opłaty za pojemniki;

c) określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych;
d) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;
f) udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;
g) udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo
powiatowi grajewskiemu;
i) przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych
z powodu COVID-19, terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie posiedzenia.
Następnie zadała pytanie, czy będą jakieś wnioski lub uwagi do przedstawionego porządku
obrad, a w związku z brakiem zarządziła glosowanie imienne w sprawie jego przyjęcia.
Komisje w głosowaniu imiennym przyjęły przedstawiony porządek obrad
połączonych Komisji .
/ głosowanie: 18 -głosów-za, 0-przeciw,

0-wstrz. się./

/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 4 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji zatwierdzonego porządku obrad.
Ad3.
/Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Grajewo
w 2019 r./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
/ Informacja stanowi Zał. Nr 5 do prot./
wnioskodawca: Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski
referują:Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski

Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzyła realizację punktu pt.:„Analiza stanu
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Grajewo w 2019 r.”
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos,
a w związku z brakiem zgłoszeń zarządziła glosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały informację na temat
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Grajewo w 2019 r.
/ głosowanie: 18 -głosów-za, 0-przeciw,

0-wstrz. się./

/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 6 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad4.
/Wierzytelności i zobowiązania miasta Grajewo wg stanu na 31.12.2019 roku.
Efekty działań windykacyjnych./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
/ Informacja stanowi Zał. Nr 7 do prot./
wnioskodawca: Komisja Budżetu RM ( plan pracy na 2020 rok)
referują: Skarbnik Miasta Grzegorz Kurzątkowski
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzyła realizację punktu pt.:„Wierzytelności
i

zobowiązania

miasta

Grajewo

wg

stanu

na

31.12.2019

roku.

Efekty

działań

windykacyjnych.”
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos,
a w związku z brakiem zgłoszeń zarządziła glosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały informację na temat
wierzytelności i zobowiązania miasta Grajewo wg stanu na 31.12.2019 roku.
Efekty działań windykacyjnych.
/ głosowanie: 18 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się./

/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 8 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad5.
/-Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w zakresie rzeczowo-finansowym – wykonanie
w 2019 roku i zadań planowanych do wykonania w 2020 roku. Ocena realizacji
inwestycji liniowych w mieście -wodociągi i kanalizacja./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
/ Informacja stanowi Zał. Nr 9 do prot./
wnioskodawca: Komisja Gospodarki Komunalnej RM ( plan pracy na 2020 rok)
referują:Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzyła realizację punktu pt.:„Zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w zakresie rzeczowo-finansowym – wykonanie w 2019 roku

i zadań

planowanych do wykonania w 2020 roku. Ocena realizacji inwestycji liniowych w mieście wodociągi i kanalizacja.”
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Komisji Budżetu RM
Zapytał o stan bezpieczeństwa pod kątem dostarczania wody pitnej (czy nie zabraknie wody
pitnej) ze względu na okres z suszy. Stwierdził, że w obliczu zbliżającej się suszy urządzenia
wodne i zasoby wodne są niezwykle ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Odpowiedział, że dyrektorzy/kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, w tym zakładów
budżetowych są zobowiązani do śledzenia obrad sesji i komisji i sporządzenia informacji na
piśmie. Dodał, że odprowadzanie ścieków i dostarczanie wody to rzecz priorytetowa i to nie
tylko ze względu na suszę, ale również z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju.
Dodał, że dyrektor ZWiK który jest członkiem miejskiego zespołu kryzysowego na trzech

spotkaniach, które się odbyły relacjonował przygotowanie Zakładu do zaopatrzenia w wodę
i odprowadzania ścieków. Na dzień dzisiejszy ZWiK nie zgłasza żadnych problemów

z

doprowadzaniem wody i odprowadzaniem ścieków, ponieważ nasze źródła są wydaje i
wystarczające na potrzeby miasta Grajewo. Stwierdził, że ciężko jednak ocenić co się dalej
zadzieje, gdy ten stan epidemii oraz susza potrwają dłużej. Woda jest na bieżąco badana i
żadnego zagrożenia nie ma w tym zakresie - zapewnił. Powiedział, że jednym ze sposobów
na dbanie o przydomową roślinność jest zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej,
która świetnie nadaje się do nawadniania ogrodu. To dobry sposób na oszczędność wody i
zmniejszenie opłat za jej zużycie- stwierdził.
Pani Elżbieta Nietupska – Zastępczyni Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej
RM
Zwróciła się z prośbą o edukowanie mieszkańców na temat oszczędnego gospodarowania
zasobami wodnymi.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Odpowiedział, że mamy jedne z najmniejszych zasobów wody na jednego mieszkańca
w Europie. Stwierdził, że z edukacją bywa różnie, po czym dodał, że doskonałym miejscem
do edukowania są jednostki oświatowe. Dodał, że brak jest narzędzi kontrolnych do
egzekwowania prawidłowości gospodarowania zasobami wodnymi. Powiedział, że dzisiaj
ponosimy konsekwencje likwidacji Straży Miejskiej. Zapowiedział, że w przyszłości złoży
raport z pracy kontrolera miejskiego, którego praca w okresie epidemii jest ograniczona.
Dodał, że aktualnie promocja przybrała formę papierową i wirtualną z uwagi na zaistniałą
sytuację w kraju. Dodał, że oczekuje na pomysły radnych w zakresie edukacji mieszkańców.
Stwierdził, że edukacja jest skuteczna tylko wtedy gdy jest odbiorca, który rozumie kontekst
sprawy.
Pani Henryka Jagielska – Zastępczyni Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych RM
Powiedziała, że w Australii gdzie występują niedobory wody wynikające z powszechnej
suszy do podlewania trawników, ogródków działkowych itp. wykorzystuje się wyłącznie
deszczówkę bez możliwości korzystania z wody pitnej.
Pan Arkadiusz Skawski – Członek Komisji
Zapytał o realizację nw. inwestycji w 2019 roku przez ZWiK:
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ekologicznej,

- budowa sieci wodociągowej w ul. 9PSK .
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Odpowiedział, że:
1) kanalizacja sanitarna w ul. Ekologicznej - w kierunku os. Młodych;
2) sieć wodociągowa w ul. 9PSK – w kierunku ul. Szpitalnej
Dodał, że przez cały czas realizowane są zadania w obszarze ul. Ekologicznej. Kontynuując
temat poinformował, że w tym roku ZWiK wykonał zadań na kwotę ponad 200 tys. zł.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Poinformowała, że zdarzają się sytuację, że ludzie podjeżdżają pod hydranty i pobierają
wodę do dużych pojemników. W związku z tym zapytała, czy ktoś kontroluje pobór wody
z tych urządzeń?
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Ad vocem odpowiedział, że jeśli ktoś nie ma na to zgody to jest to kradzież. Zaapelował
o to, by zgłaszać wszelkie przypadki kradzieży wody na policję lub do urzędu. Zapowiedział,
że za nielegalny pobór wody z hydrantu będą wszczynane postępowania karne. Powiedział,
że hydranty, które wykorzystywane są w sytuacjach trudnych są ściśle ewidencjonowane
i sprawdzane przez odpowiednie służby służą. Jeszcze raz zaapelował do radnych oraz
mieszkańców, by nie pozostawali obojętni na zauważone przypadki kradzieży wody
z hydrantów. Tylko eliminując proceder kradzieży z hydrantów, możemy zapewnić
niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców– dodał.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zapytała o inwestycję związaną z budową wodociągu w ul. Wierzbowej, ponieważ
w trakcie wykonywania końcówki podłączenia doszło do uszkodzenia nawierzchni drogi.
Pan Dariusz Latarowski- Burmistrz
Przypomniał realizację tego zadania w ujęciu historycznym. Odpowiedział, że chodzi o tą
firmą, która wykonywała wodociąg w ul. 11-go Listopada w części piaskowej w kierunku
torów kolejowych. Stwierdził, że dokumentacja nie była do końca przemyślana, ponieważ
kilka domów pozostawiono bez możliwości podłączenia. Powiedział, że wyraził zgodę na
doprojektowanie i być może w tym roku zostanie to zrealizowane, jeżeli pozwoli na to
sytuacja finansowa miasta. Dodał, że ZWiK wraz PUK-iem musieli dokończyć inwestycję, by

ludzie mogli podłączyć się do wodociągu. Obie firmy w ekspresowym tempie musiały
dokończyć inwestycję i stąd też mogły powstać pewne niedociągnięcia. Niemniej jednak
zapewnił, że temat zbada i podejmie odpowiednie działania. Będąc przy głosie
poinformował, że w porozumieniu z Polskimi Kolejami prawdopodobnie ul. 11-go Listopada
będzie ulicą zamkniętą, a przejazd będzie dedykowany w innym miejscu, ale jest to dopiero
na etapie projektowania.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji zarządziła głosowanie.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały informację na temat
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków realizowane przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w zakresie rzeczowo-finansowym – wykonanie
w 2019 roku i zadań planowanych do wykonania w 2020 roku. Ocena realizacji
inwestycji liniowych w mieście -wodociągi i kanalizacja.
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 10 do prot./
/ głosowanie: 18 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad6.
Sprawozdanie z działalności:
a) Grajewskiego Centrum Kultury w mieście Grajewo za rok 2019, w tym dane
o funkcjonowaniu kina, budżet, kadra, zamierzenia na 2020 r.
b) Grajewskiej Izby Historycznej za 2019 r., środki finansowe dla GIH, kadra,
zamierzenia na 2020 r.
c) Centrum Tradycji Mleczarstwa „Muzeum Mleka” za 2019 r., środki finansowe
dla CTM-MM, kadra, zamierzenia na 2020 r.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
/ Sprawozdanie z działalności merytorycznej GCK w 2019 r. stanowi Zał. Nr 11 do prot./;
/ Informacja o kadrze GCK stanowi Zał. Nr 12 do prot./;
/ Plany GCK na 2020 rok stanowią Zał. Nr 13 do prot./.
/ Sprawozdanie z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów za 2019 r. stanowi

Zał. Nr 14 do prot./.
wnioskodawca: Komisja Spraw Społecznych RM ( plan pracy na 2020 rok)
referują: Dyrektor Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie Pan Tomasz Dudziński
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzyła realizację punktu pt.”Sprawozdanie
z działalności:
a) Grajewskiego Centrum Kultury w mieście Grajewo za rok 2019, w tym dane
o funkcjonowaniu kina, budżet, kadra, zamierzenia na 2020 r.
b) Grajewskiej Izby Historycznej za 2019 r., środki finansowe dla GIH, kadra, zamierzenia
na 2020 r.
c) Centrum Tradycji Mleczarstwa „Muzeum Mleka” za 2019 r., środki finansowe dla CTM-MM,
kadra, zamierzenia na 2020 r.
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Pani Elżbieta Nietupska – Zastępczyni Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej
RM
Na podstawie sprawozdania będącego przedmiotem analizy zwróciła uwagę, że na 180
zorganizowanych wydarzeń kulturalnych, tylko 22 były odpłatne.
Pan Tomasz Dudziński – Dyrektor GCK
Odpowiedział, że od chwili objęcia stanowiska dyrektora GCK był zwolennikiem
wprowadzenia odpłatność, chociażby symbolicznej, bo wówczas zmienia się podejście osób
będących uczestnikami rożnych form działalności. Powiedział, że praktycznie nie ma
żadnych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych na których GCK byłby w stanie zarobić.
Pani Elżbieta Nietupska – Zastępczyni Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej
RM
Zwróciła uwagę na dużą liczebność niektórych grup tanecznych ZPiT „Grajewianie”.
Pan Tomasz Dudziński – Dyrektor GCK
Odpowiedział, że jest to liczebność wynikająca z prowadzonej ewidencji zapisanych osób.
Dodał, że średnio dziennie w zajęciach nie uczestniczy

ok. 10 osób. Niemniej jednak

powiedział, że „Grajewianie„ i Taniec Towarzyski to dość liczne formacje, które są głównym
priorytetem działalności GCK. Temat obudował szerokim kontekstem merytorycznym.

Pani Elżbieta Nietupska – Zastępczyni Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej
RM
Zapytała o specjalistów do spraw promocji.
Pan Tomasz Dudziński – Dyrektor GCK
Odpowiedział, że w schemacie organizacyjnym jest dwóch specjalistów ds. promocji na dwa
obiekty: GCK i CTM-Muzeum Mleka. Powiedział, że GCK prowadzi szeroko zakrojone
i przemyślane działania promocyjne, choć nie dysponuje zbyt dużym budżetem na ten cel.
Dodał, że regularnie „badane” są opinie mieszkańców, a o jakości podejmowanych działań
świadczą

pozytywne

opinie

wystawiane

przez

odwiedzających

i

korzystających

z atrakcji CTM M-M w portalach społecznościowych oraz wzrastająca liczba odbiorców
działań kulturalnych. Kontynuując temat poinformował o prowadzonych diagnozach potrzeb
kulturalnych. Powiedział, że w szkołach wystawy wpisują się w program nauczania.
Pani Elżbieta Nietupska – Zastępczyni Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej
RM
Zapytała o realizację celów zawartych w strategię rozwoju GCK.
Pan Tomasz Dudziński – Dyrektor GCK
Odpowiedział, że większość z tych celów jest realizowanych. Dodał, że skoro jest taka
potrzeba to niezwłocznie przekaże ten dokument radnym za pośrednictwem biura rady.
Poinformował, że w opracowaniu jest nowa strategia na lata przyszłe.
Pan Arkadiusz Skawski – Członek Komisji
Zapytał w jaki sposób GCK zamierza realizować Priorytet 4 z założonych celów tj.:
„Tworzenie poczucia wspólnoty i tożsamości lokalnej, dbanie o lokalne dziedzictwo
historyczne

i

tradycyjne.

Wykorzystywanie

dziedzictwa

historyczno-kulturowego

w działaniach promocyjnych miasta” ?
Pan Tomasz Dudziński – Dyrektor GCK
Odpowiedział, że jest to ciągły proces poprzez działalność GIH, ale w tym roku pojawił się
nowy podmiot z którym ściśle współpracuje, jest to grupa na fb „Grajewo dawniej i dziś” .
Dodał, że w planach jest złożenie wraz z Towarzystwem Przyjaciół 9PSK w Grajewie
wniosku na grant do urzędu miasta w ramach otwartych ofert w konkursie na publikację
albumową pokazującą poprzez zdjęcia ostatnie 100 lat Grajewa, żeby to co ludzie posiadają
o wartości

historycznej zostało zachowane dla przyszłych pokoleń. Będąc przy głosie

poruszył temat związany z remontem Klubu Hades.
Pan Arkadiusz Skawski – Członek Komisji
Przypomniał ustalenia sprzed roku dot. rozważenia możliwości umieszczania informacji
historycznych w Gazecie Grajewskiej, by miało to formę wyrywnej kartki .
Pan Tomasz Dudziński – Dyrektor GCK
Ad vocem odpowiedział, że po tych ubiegłorocznych ustaleniach, przynajmniej raz
w miesiącu ukazują się artykuły historyczne w Gazecie Grajewskiej. Pomysł dotyczący
zastosowania formy wyrywanej kartki wymaga rozważenia pod kątem rozwiązań
technicznych.
Pan Dariusz Latarowski - Burmistrz
Uwagi skierowane przez radnego Skawskiego uznał za słuszne łącznie z pomysłem
dotyczącym wyrywanej kartki, który wymaga analizy zespołu redakcyjnego. Aspekt
historyczny w gazecie to słuszny kierunek – stwierdził. Powiedział, że nie wyklucza żadnych
rozwiązań promocyjnych pożytecznych dla miasta.
Pani Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca RM
Powiedziała, że pośród różnorodnych form działalności jakie prowadzi GCK, niektóre z nich
cieszą się ogromnym zainteresowaniem szczególnie te płatne, a niektóre nieco mniejszym.
Dodała, że GCK przygotowuje wystawy połączone z krótką prelekcją /wystąpieniem jakiejś
osoby, która jest specjalista w danej dziedzinie. Podkresliła, że wielokrotnie zauważyła, że
udział mieszkańców w tych przedsięwzięciach jest mniejszy niż w tych innych. Powiedziała,
iż rozumie, że każdy ma rożne zainteresowania, ale uważa, że warto wzmocnić kanał
promocyjny, by trafić do większej liczby mieszkańców. Zaapelowała, by jeszcze większy
akcent postawić na tę sferę działalności.
Pan Tomasz Dudziński – Dyrektor GCK
Powiedział, że promocja jest bolączką i najsłabszą stroną działalności
z czego

GCK w Grajewie

doskonale zdaje sobie sprawę, stąd też temat nieustannie analizuje

w poszukiwaniu skuteczniejszych narzędzi. Dodał, że w jego ocenie GCK organizuje za dużo
imprez kulturalno-rozrywkowych, ponieważ zdarzają się

soboty z trzema wydarzeniami,

które odbywają się w trzech rożnych miejscach. Powiedział, że wykorzystywane są rożne
kanały informacyjne w dotarciu z ofertami do mieszkańców, ale odzew ludzi nie zawsze
spełnia oczekiwania organizatorow. Stwierdził, że zastosowanie dodatkowych narzędzi

promocyjnych

to

dodatkowy

wydatek.

Temat

obudował

szerokim

kontekstem

merytorycznym wskazując na wydarzenia, które jednak cieszą się dużym zainteresowaniem.
Swoją wypowiedź zakończył stwierdzeniem, że chętnie skorzysta z pomysłów radnych
w zakresie poprawienia jakości usług promocyjnych. Zapewnił, że jest otwarty na wszelkie
propozycje w tym zakresie.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
W związku z brakiem kolejnych kolejnych zgłoszeń do dyskusji, zebrała jej najistotniejsze
punkty , po czym zarządziła głosowanie.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały informację na temat
działalności Grajewskiego Centrum Kultury, Grajewskiej Izby Historycznej za
2019 r. oraz Centrum Tradycji Mleczarstwa „Muzeum Mleka” za 2019 r., środki
finansowe dla kadra, zamierzenia na 2020 r.
/ głosowanie: 18 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się./
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 15 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad7.
/- Informacja na temat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2019 r. –
budżet, kadra, zamierzenia na 2020 r./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
/ Sprawozdanie z działalności merytorycznej MBP stanowi Zał. Nr 16 do prot./
wnioskodawca: Komisja Spraw Społecznych RM ( plan pracy na 2020 rok)
referują:Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzyła realizację punktu pt.:”Informacja na
temat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2019 r. – budżet, kadra, zamierzenia na
2020 r.”
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy będą jakieś uwagi lub wnioski a w związku
z brakiem zgłoszeń zarządziła głosowanie.

Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały informację na temat
działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2019 r. – budżet, kadra,
zamierzenia na 2020 r.
/ głosowanie: 18 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się./
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 17 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Na prośbę Burmistrza ogłosiła przerwę w obradach od godz. 10.10 do 10.50. Po przerwie
wznowiła posiedzenie a następnie poprzez głosowanie imienne sprawdziła kworum.
Stwierdziła, że w posiedzeniu biorą udział wszyscy członkowie Komisji, co stanowi
o prawomocności obrad. Następnie przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad8.
/- Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:/
Pani 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) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych
umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas
oznaczony do 3 lat.
/ 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
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zaopiniowaniu poddała pierwszy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na
czas oznaczony do 3 lat.
Zadała pytanie, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad, a związku

z brakiem zgłoszeń zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania procedownego projektu
uchwały.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
z dotychczasowymi dzierżawcami mającymi umowy zawarte na czas oznaczony
do 3 lat- w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie
wniosły poprawek.
/ głosowanie: 18 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się./
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 19 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
b) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 20 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
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki.
Zadała pytanie, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad, a związku
z brakiem zgłoszeń zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania procedownego projektu
uchwały.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady

komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki - w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie: 18 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się./
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 21 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
c) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 22 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
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Zadała pytanie, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad, a związku
z brakiem zgłoszeń zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania procedownego projektu
uchwały.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie: 18 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się./
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 23 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM

Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
d) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 24 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: Skarbnik Miasta Grzegorz Kurzątkowski
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta
Grajewo na 2020 r.
Zwróciła się z zapytaniem czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Omówił istotę oraz zakres merytoryczny proponowanych zmian finansowych. Poinformował,
że w tym okresie

epidemiologicznym przeprowadził wiele rozmów z dyrekcją Szpitala

Ogólnego w Grajewie, Pogotowia Ratunkowego oraz Komendy Powiatowej Policji na temat
sytuacji epidemiologicznej spowodowanej przez koronawirus SARS-CoV-2 występującej
w kraju oraz w naszym mieście. Poinformował, że w wyniku tych rozmów kierując się
stanem bezpieczeństwa epidemiologicznego naszych mieszkańców i potrzebą wzmocnienia
pracy służb stojących na jego straży, podjął decyzję o podjął decyzję o rekomendowaniu
nw. zadań, które pokrótce omówił:
- 30 000,00 zł zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon
dla służby prewencyjnej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,
- 50 000,00 zł udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu
Grajewskiego

na

dofinansowanie

realizacji

zadania

pn.:

„Zakupu

aparatu

USG

i przenośnego aparatu RTG w ramach realizacji przez Szpitala Ogólnego im. dr Witolda
Ginela w Grajewie projektu pn.: Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku
z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa
podlaskiego” (rodzaj zadania: porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego);
– 75 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dofinansowanie zakupu
defibrylatora do wyposażenia ambulansu sanitarnego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia

Ratunkowego w Łomży”.
Pani Julia Klaudia Ksepko- Członek Komisji
Zapytała, czy został ustalony termin wymiany opraw lamp ulicznych?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że przetarg został unieważniony z uwagi na protest jednego z oferentów.
Odbyło się postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą. Obecnie urząd
wystąpił do Grantodawcy o wydłużenie terminu realizacji zadania. Kolejnym krokiem będzie
ogłoszenie nowego przetargu.
Pani Julia Klaudia Ksepko- Członek Komisji
Zapytała, czy zostały już wskazane przejścia dla pieszych przeznaczone do doświetlenia?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że takich przejść jest kilkanaście. Zostaną one zinwentaryzowane, by móc
przystąpić do opracowania dokumentacji technicznej. Po opracowaniu takiej dokumentacji
w pierwszym etapie zostaną wyznaczone dwa przejścia na drogach miejskich. Pod uwagę
brane są przejścia nanastępujących ulicach:
- ul.9.PSK,
- ul. Konstytucji 3-go Maja,
Poinformował, że opracowaniem zostaną objęte wszystkie miejsca niedoświetlone, które
wykazał audyt.
Pani Julia Klaudia Ksepko- Członek Komisji
Zadała pytanie na jakim etapie realizacji znajduje się projekt grantowy pn.:”Zdalna szkoła”?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że wysokość dofinansowania to ponad 80 tys. zł. Wszystkie szkoły zostały
objęte tym dofinansowaniem. Aktualnie czekamy na dostawę sprzętu- powiedział.
Pani Julia Klaudia Ksepko- Członek Komisji
Zapytała, czy została wyremontowana świetlica dla dzieci w Klubie Seniora?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że tak.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji zarządziła głosowanie w sprawie
zaopiniowania procedownego projektu uchwały.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.- w brzmieniu
zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie: 18 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się./
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 25 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
e) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
miasta Grajewo na lata 2020-2036.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 26 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: Skarbnik Miasta Grzegorz Kurzątkowski
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.
Zadała pytanie, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad, a związku
z brakiem zgłoszeń zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania procedownego projektu
uchwały.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata
2020-2036- w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje nie
wniosły poprawek.
/ głosowanie: 18 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się./
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 27 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM

Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
f) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto
Grajewo powiatowi grajewskiemu
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 28 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: Skarbnik Miasta Grzegorz Kurzątkowski
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu.
Zadała pytanie, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad, a związku
z brakiem zgłoszeń zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania procedownego projektu
uchwały.

Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi
grajewskiemu- w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje
nie wniosły poprawek.
/ głosowanie: 18 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się./
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 29 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
g) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto
Grajewo powiatowi grajewskiemu
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 30 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: Skarbnik Miasta Grzegorz Kurzątkowski
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu. Zadała pytanie, czy ktoś chciałby zabrać
głos w tym punkcie porządku obrad, a związku z brakiem zgłoszeń zarządziła głosowanie
w sprawie zaopiniowania procedownego projektu uchwały.
Komisje w glosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi
grajewskiemu- w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę. Komisje
nie wniosły poprawek.
/ głosowanie: 18 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się./
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 31 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
h) zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 32 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: Skarbnik Miasta Grzegorz Kurzątkowski
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej przez miasto Grajewo powiatowi grajewskiemu. Zadała pytanie, czy
ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku obrad, a związku z brakiem zgłoszeń
zarządziła głosowanie w sprawie zaopiniowania procedownego projektu uchwały.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto
Grajewo powiatowi grajewskiemu- w brzmieniu zaproponowanym przez

wnioskodawcę. Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie: 18 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się./
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 33 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
i)

zaopiniowanie

projektu

uchwały

w

sprawie

przedłużenia

wskazanym

grupom

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat
podatku od nieruchomości.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 34 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: Skarbnik Miasta Grzegorz Kurzątkowski
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Zaopiniowaniu poddała kolejny projekt uchwały w sprawie przedłużenia wskazanym grupom
przedsiębiorców,

których

płynność

finansowa

uległa

pogorszeniu

w

związku

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów
płatności rat podatku od nieruchomości.
Zadała pytanie, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Pani Agnieszka Siwik-Karwowska- Członek Komisji
Powiedziała, że wielu grajewskich przedsiębiorców jest w bardzo trudnej sytuacji
ekonomicznej z powodu COVID-19 i oczekuje większej pomocy ze strony samorządu np.
poprzez zastosowaniem umorzeń lub zwolnień z podatku od nieruchomości.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Ad vocem odpowiedział, iż rozumie jak w trudnej sytuacji są przedsiębiorcy i zgadza się
ze stanowiskiem radnej A. Siwik-Karwowskiej, ale jako organ na dzień dzisiejszy nie ma
takiej kompetencji do zastosowania zwolnień lub umorzeń , ponieważ byłoby to działanie
na szkodę gminy. Stwierdził, że jeśli otrzyma takie kompetencje od organów wyższych, to

temat podejmie ze świadomością, że obniży to w znacznym stopniu dochody miasta. Jeżeli
Rada Miasta podejmie taką uchwałę, to najpierw musi wskazać źródła finansowania.
Poinformował, że z wstępnej analizy finansowej dochody budżetu miasta zmniejszą się
o ok. 25%. W związku z tym, że plan wydatków nie ma pokrycia w dochodach do całej
kadry kierowniczej współtworzącej budżet miasta zostały skierowane pisma z prośbą
o wskazanie informacji, z których wydatków można zrezygnować. Zapowiedział weryfikację
budżetu po I półroczu br. Powiedział, że nie wszyscy przedsiębiorcy są

w

trudnej sytuacji finansowej, ponieważ nie płacą podatku argumentując to epidemią. Dodał,
że w ZADM jest to pierwszy miesiąc od 2015 roku,

w którym wzrosło zadłużenie

w opłatach czynszu. Temat obudował szerokim kontekstem merytorycznym. Zwrócił
uwagę, że pomimo tej trudnej sytuacji finansowej żadna inwestycja nie została zdjęta
z budżetu. Poinformował, że jednemu z przedsiębiorców odroczył spłatę podatku z uwagi
na zaistniałą sytuację, ale w swojej kadencji nigdy nie wyraził zgody na umorzenie
zobowiązań podatkowych z uwagi na „bezpieczeństwo” budżetu. Powiedział, iż zakłada, że
mimo wszystko budżet miasta pod kątem inwestycyjnym zostanie zrealizowany.
Powiedział, że współczuje drobnym przedsiębiorcom, tym którzy z uwagi na charakter
wykonywanej pracy nadal świadczyć nie mogą jej świadczyć. Zaprosił do dyskusji
w poszukiwaniu wspólnych rozwiązań w tym temacie. Stwierdził, że na dzisiaj nasz budżet
jest bezpieczny, aczkolwiek dodał, że będziemy ubiegać się o środki które tracimy na
skutek epidemii. Poinformował, że po to przedstawia te informacje, by uświadomić
radnych na jakich zasadach funkcjonuje budżet w dobie epidemii.
Pani Agnieszka Siwik-Karwowska- Członek Komisji
Powiedziała, że temat należy nagłośnić, by podnieść świadomość przedsiębiorców.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Ad vocem odpowiedział, że jest to nagłośnione, a jedną z takich form przekazu są
transmisje z obrad sesji i komisji. Dodał, że na jutro zaprosił do wspólnej debaty
przedsiębiorców tych których zna. Podziękował radnym za przyjęcie w ubiegłym roku analiz
finansowych, co przełożyło się na bezpieczeństwo naszych finansów i inwestowanie w dobie
epidemii i kryzysu ekonomicznego-gospodarczego. Jeszcze raz podkreślił, że obrady komisji
oraz sesji będzie można śledzić w internecie.
Pan Mariusz Wielgat – Członek Komisji
Zapytał, czy punkty gastronomiczne typu bary, restauracje, pizzerie itp. które w dobie

epidemii nie funkcjonują są zobowiązane do wnoszenia opłat za alkohol?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że każdy przedsiębiorca mógł zawiesić swoją działalność. Jeśli zaś chodzi
o zezwolenia na alkohol w gastronomii, to nie wyklucza zastosowania odroczeń na jakiś
czas, po uprzednim przeprowadzeniu analiz w kontekście obowiązujących przepisów prawa.
Pan Krzysztof Purzeczko – Członek Komisji
Zapytał, ile takich wniosków wpłynęło od przedsiębiorców na dzień dzisiejszy?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że kilkanaście od rożnych podmiotów.

Dodał, że spora część podmiotów

gospodarczych swoją działalność zawiesiło i to bardzo go martwi.
Pani Agnieszka Siwik-Karwowska- Członek Komisji
Zapytała, czy w świetle procedowanej uchwały odroczenie terminu płatności podatku nie
będzie obciążone ustawowymi odsetkami?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Zapewnił, że nie będzie obciążone.
Pan Mariusz Wielgat – Członek Komisji
Zapytał, czy nie zostaną zlikwidowane szatnie w Klubie Hades, w związku z prowadzonym
remontem?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że szatnie pozostaną i nic w tej kwestii się nie zmienia. Kolejny raz podkreślił,
że Hades będzie przeznaczony na potrzeby GIH.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
W związku z brakiem kolejnych kolejnych zgłoszeń do dyskusji, zebrała jej najistotniejsze
punkty, po czym zarządziła głosowanie.
Komisje w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych
konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminów płatności rat
podatku od nieruchomości w brzmieniu zaproponowanym przez wnioskodawcę.

Komisje nie wniosły poprawek.
/ głosowanie: 18 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się./
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 35 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad9.
/Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta./
Pani 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 16/20 z dnia
24 marca 2020 roku z posiedzenia połączonych komisji Rady Miasta - bez
uwag, co do treści.
( głosowanie jawne: 18 głosów-za, 0 -przeciw, 0-wstrz. się/.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad10.
/-Wolne wnioski i informacje. /
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
Otworzyła realizację punktu jak wyżej.
W ramach wolnych wniosków i informacji poruszono następujące tematy:
Pan Paweł Filip Zalewski -Członek Komisji
Skierował pytanie dot. wznowienia prac przy kaplicy cmentarnej oraz o termin zakończenia
tego zadania?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że wznowiono prace, które firma PUK może wykonać we własnym zakresie.
Poinformował, że zgodnie z opracowanym harmonogramem inwestycja powinna być
zakończona do końca tego roku. Całość inwestycji poprowadzi PUK, a Miasto będzie tylko
finansowym gwarantem w rozmowach z bankiem. Do zakończenia inwestycji potrzeba ok.
3,5 mln zł. Zapewnił, że Spółka jest w stanie z tym zadaniem sobie poradzić. Powiedział, że

jeżeli radni widzą taką potrzebę, to może składać sprawozdanie z postępu prac w układzie
miesięcznym.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad RM
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji przeszła do realizacji kolejnego punktu
porządku obrad.
Ad11.
Pani 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.
Protokołował: Karol Rutkowski
Przewodnicząca Obrad
/Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych RM/
Monika Stefańska

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

