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RADA MIASTA GRAJEWO
VIII. Kadencja
2018 – 2023

PROTOKÓŁ NR 19/20
Z POSIEDZENIA POŁĄCZONYCH
KOMISJI
RADY MIASTA GRAJEWO

Grajewo, czerwiec 2020 r.

Protokół Nr 19/20 z dnia 24 czerwca 2020 roku
z posiedzenia połączonych stałych Komisji Rady Miasta Grajewo tj.: Komisji Budżetu,
Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Spraw Społecznych, odbytego w dniu
24 czerwca 2020 roku. Miejsce posiedzenia - Miejsce posiedzenia - sala widowiskowa
Grajewskiego Centrum Kultury w Grajewie.
OBRADY transmitowane.
Posiedzeniu przewodniczył – Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Komisji Budżetu
Rady Miasta Grajewo.
Godz. rozpoczęcia – 9.00
Godz. zakończenia – 12.40
Stan liczbowy członków Komisji – 18 radnych
Obecnych – 17 radnych
Nieobecna: Agnieszka Siwik- Karwowska
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- Kurkowska
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.Pan Skawski Arkadiusz Zbigniew

15.Pani Stefańska Monika
16.Pan Mariusz Wielgat
17. 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 przewodniczącego obrad:
Andrzeja Niewiarowskiego– Przewodniczącego Komisji Budżetu RM
Pan Andrzej Niewiarowski – 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 17 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 Andrzej Niewiarowski – 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

o

planowanych

formach

wypoczynku

letniego

dzieci

i

młodzieży

organizowanych przez miasto Grajewo i jednostki organizacyjne miasta Grajewo w roku
2020.
4. Przegląd wyników postępowań przetargowych – omówienie wyników finansowych.
5. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Grajewo na lata 2014 –
2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021 za lata 2017 – 2018.
6. Debata nad Raportem o stanie miasta Grajewo za 2019 rok. Zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Grajewo za 2019 rok.
7. Analiza wykonania budżetu miasta Grajewo za 2019 r. pod kątem udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2019 r.
8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Grajewo wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.;
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2019 r.
9. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021
rok;
b) uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Grajewo na lata 2020 – 2023
z perspektywą na lata 2024 – 2027";
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem jest Miasto Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; d)
przystąpienia miasta Grajewo do realizacji z Samorządem Rejonu Solecznickiego projektu
pn.: „Wzmacnianie transgranicznych więzi społecznych” w ramach Programu Współpracy
Interreg V-A Litwa-Polska;e) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;
f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo
Powiatowi Grajewskiemu.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.
Następnie przedstawił trzy wnioski skierowane przez Burmistrza dot. rozszerzenia porządku
obrad o nw. dodatkowe tematy:

1) Zaopiniowanie projektu uchwały

w sprawie rozpatrzenia petycji „ Stop zagrożeniu

zdrowia i życia” złożonej przez Koalicje Polska Wolna od 5G’;
/ Wniosek stanowi Zał. Nr 4 do prot./

2) Informacja na temat stanu obiektów sportowych w mieście Grajewo;
/ Wniosek stanowi Zał. Nr 5 do prot./

3) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie
stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta
Grajewo dotacji celowych z budżetu miasta Grajewo, sposobu ich rozliczenia i kontroli
wykonywanych zleconych zadań
/ Wniosek stanowi Zał. Nr 6 do prot./
Przed

zarządzeniem głosowania

nad

rozszerzeniem

porządku

obrad,

zwrócił

się

z zapytaniem, czy będą jakieś dodatkowe wnioski lub uwagi do przedstawionego porządku
posiedzenia oraz zgłoszonych wniosków?
Pan Andrzej Ciechanowicz- Członek Komisji
Zapytał, czy jesteśmy zobligowani terminowo do rozpatrzenia w dniu dzisiejszy wniosków:
nr 1 i 3?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że tak, a następnie to uzasadnił.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji zarządził głosowania w sprawie
rozszerzenia dzisiejszego porządku obrad o przedstawione wnioski.
Komisje w głosowaniu imiennym podjęły decyzję o rozszerzeniu porządku
obrad o dodatkowy punkt dot. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji „ Stop zagrożeniu zdrowia i życia” złożonej przez Koalicje
Polska Wolna od 5G’ - jako pkt „10 h”
/ głosowanie: 17 -głosów-za, 0-przeciw,

0-wstrz. się./

/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 7 do prot./
Komisje w głosowaniu imiennym podjęły decyzję o rozszerzeniu porządku
obrad o dodatkowy punkt dot. przyjęcia informacji na temat stanu obiektów
sportowych w mieście Grajewo – jako pkt 3.
/ głosowanie: 17 -głosów-za, 0-przeciw,
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 8 do prot./

0-wstrz. się./

Komisje w głosowaniu imiennym podjęły decyzję o rozszerzeniu porządku
obrad o dodatkowy punkt dot. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie
określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym
prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Grajewo dotacji
celowych z budżetu miasta Grajewo, sposobu ich rozliczenia i kontroli
wykonywanych zleconych zadań - jako pkt 10e”
/ głosowanie: 13 -głosów-za, 1-przeciw,

3-wstrz. się./

/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 9 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Podał wyniki głosowania dot. zmian w porządku obrad.
Porządek obrad- po zmianach:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3.Informacja na temat stanu obiektów sportowych w mieście Grajewo.
4.Informacja

o

planowanych

formach

wypoczynku

letniego

dzieci

i

młodzieży

organizowanych przez miasto Grajewo i jednostki organizacyjne miasta Grajewo w roku
2020.
5. Przegląd wyników postępowań przetargowych – omówienie wyników finansowych.
6. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Grajewo na lata 2014 –
2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021 za lata 2017 – 2018.
7. Debata nad Raportem o stanie miasta Grajewo za 2019 rok. Zaopiniowanie projektu
uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Grajewo za 2019 rok.
8. Analiza wykonania budżetu miasta Grajewo za 2019 r. pod kątem udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2019 r.
9.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Grajewo wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.;
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2019 r.
10. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a) przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021
rok;
b) uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Grajewo na lata 2020 – 2023 z
perspektywą na lata 2024 – 2027";

c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem jest Miasto Grajewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków; d)
przystąpienia miasta Grajewo do realizacji z Samorządem Rejonu Solecznickiego projektu
pn.: „Wzmacnianie transgranicznych więzi społecznych” w ramach Programu Współpracy
Interreg V-A Litwa-Polska;
e) określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym
prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Grajewo dotacji
celowych z budżetu miasta Grajewo, sposobu ich rozliczenia i kontroli
wykonywanych zleconych zadań
f) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;
g) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;
h) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto Grajewo
Powiatowi Grajewskiemu;
i)rozpatrzenia petycji „ Stop zagrożeniu zdrowia i życia” złożonej przez Koalicje
Polska Wolna od 5G’
11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Przeszedł do realizacji przyjetego porządku obrad.
Ad3.
Informacja na temat stanu obiektów sportowych w mieście Grajewo.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
/ Informacja stanowi Zał. Nr 10 do prot./
wnioskodawca: Komisja Spraw Społecznych RM ( Plan pracy na 2020 rok)
referują: Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzył realizację punktu pt.:”Informacja na temat
stanu obiektów sportowych w mieście Grajewo.”
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?

Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Wyjaśnił formułę dzisiejszego posiedzenia bez udziału gości i sprawozdawców tematów
będących przedmiotem dzisiejszych obrad, z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną.
Poinformował, że dzisiejsze obrady odbędą się w sposób tradycyjny przy zachowaniu
niezbędnych

środków

ochrony

uczestników,

bez

udziału

publiczności.

Stwierdził,

że sytuacja jest dynamiczna i do dzisiaj nie wiedzieliśmy czy dzisiejsza sesja się odbędzie.
Dodał, że jedna sytuacja co do dnia dzisiejszego się wyjaśniła i wynik na coronowirusa jest
negatywny, co niezmiernie go cieszy. Jednak nie to oznacza, że za chwilę nie będziemy
mieli innych sytuacji, ponieważ sytuacja jest dynamiczna. Wyjaśnił, że z uwagi na
bezpieczeństwo poprosił dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych, by nie brali
udziału w dzisiejszych obradach.

Dodał, że w przypadku

braku wiedzy na kierowane

dzisiaj pytania odpowiedzi udzieli w formie pisemnej. Podkreślił, że wszystkie materiały wg
jego oceny

są dość dobrze przygotowane, wyczerpują zakres omawianych zganień

i stanowią kompendium wiedzy w zakresie omawianych tematów. Dodał, że jawność
posiedzeń zostanie zapewniona za pomocą bezpośredniej transmisji internetowej na
oficjalnym kanale Urzędu Miasta Grajewo. Obrady komisji oraz sesji będzie można śledzić w
internecie.
Następnie odniósł się do tematu będącego przedmiotem dyskusji zwracając uwagę, że jeśli
chodzi o boiska, to z uwagi na dość dobre relacje z Łomżyńskim Forum Samorządowym
zostaliśmy zaproponowani przez Partnerów z Łomży do udziału w

projektu pn.:

„Wzmacnianie transgranicznych więzi społecznych"w partnerstwie z Samorządem Rejonu
Solecznickiego

- Liderem projektu oraz na jego realizację w przypadku uzyskania

dofinansowania z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Projekt polega na
budowie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej u każdego z Partnerów, a następnie
prowadzenie

na

powstałej

infrastrukturze

różnorakich

działań

polegających

na

upowszechnianiu zdrowego trybu życia. Dodał, że w pierwszym wskazaniu była budowa
hali sportowej przy SP nr 4 , jednak zakres finansowy tego zadania ten budżet przerastał,
bowiem orientacyjna wartość Projektu to łącznie ok. 600 000,00 EUR, co daje kwotę ok.
300 000,00 EUR do wydatkowania u każdego z Partnerów. Maksymalne dofinansowanie
to 85% wydatków kwalifikowanych w Projekcie. Plan jest taki aby przebudować boisko
lekkoatletyczne przy SP nr 4, co nie będzie kolidowało z projektowaną halą sportową.
Dodał, że jednocześnie wskazuje przy zmianach w budżecie rozpoczęcie prac związanych
z budową tej hali ( wodociągi i ciągi komunikacyjne przy ul. Konstytucji 3-go Maja).

Pan Arkadiusz Zbigniew Skawski – Członek Komisji
Zapytał za jaką kwotę MOSiR wynajmuje boisko przy Klubie Hades dla Klubu Sportowego
Wissa Szczuczyn?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że na prośbę Prezes Klubu Sportowego Wissa Szczuczyn wyraził zgodę na
komercyjny wynajem ww. boiska raz w tygodniu. W uzupełnieniu dodał, że nie przystał
na propozycję wynajmu dwa razy w tygodniu. Dodał, że szczegółowe informacje w tym
temacie posiada dyrektor MOSiR.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zapytał o termin uruchomienia basenu?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że pełna procedura na uruchomienie basenu trwa ok. miesiąca. Dodał, że
z uwagi na panujące zagrożenie epidemiologiczne aktualnie nie podejmie ryzykownej
decyzji o uruchomieniu pływalni. Temat obudował szerokim kontekstem merytorycznym.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zapytał o planowany termin modernizacji Miasteczka Ruchu Drogowego, które wypada
dość słabo na tle innych obiektów zarządzanych przez MOSiR?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że w sierpniu br. planowane jest przeznaczenie ok. 100 tys. zł na realizację
tego zadania – jako wydatek inwestycyjny. Prace zostaną wykonane przez pracowników
MOSiR. Poinformował również na temat planowanego zakresu prac na tym obiekcie.
Pan Arkadiusz Zbigniew Skawski – Członek Komisji
W swojej wypowiedzi zasugerował ponowną analizę zasadności budowy planowanego
chodnika naprzemiennego przy ul. Łaziennej. Dodał, że ulica Łazienna pełni rolę malej
obwodnicy przy natężonym ruchu na ul. Woj. Polskiego. Piesi poruszający się chodnikiem
naprzemiennym będą narażeni na niebezpieczeństwo. W związku z tym zasugerował
rozwiązanie tego problemu kosztem Miasteczka Ruchu Drogowego.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że zbadanie tematu zlecił swojemu zastępcy oraz naczelnikowi WGK UM,
którzy dokonali wizji lokalnej w terenie. Naczelnik Wydziału w oparciu o swoją wiedzę

fachową stwierdził, że innej możliwości nie ma i takie rozwiązanie należy przyjąć. Tak
wyszło z oceny technicznej. Niemniej obiecał ponowną analizę tego tematu, aczkolwiek
zwrócił uwagę, że temat jest trudny z uwagi na brak miejsca w ul. Łaziennej.
Pan Paweł Obrycki – Członek Komisji
W swojej wypowiedzi ponowił wniosek dot. wymiany parkietu na hali MOSiR.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że do tematu wrócimy, gdy będą wolne środki finansowe.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji, zebrał jej najistotniejsze punkty,
a następnie zarządził głosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały informację na
temat stanu obiektów sportowych w mieście Grajewo
17 głosów za,0 przeciw,0 wstrzymujących się
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 11 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Ogłosił wynik głosowania, a następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad4.
Informacja o planowanych formach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
organizowanych przez miasto Grajewo i jednostki organizacyjne miasta
Grajewo w roku 2020.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
/ Informacja stanowi Zał. Nr 12 do prot./
wnioskodawca: Komisja Spraw Społecznych RM ( Plan pracy na 2020 rok)
referują: Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzył realizację punktu pt.:”Informacja
o planowanych formach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży organizowanych przez
miasto Grajewo i jednostki organizacyjne miasta Grajewo w roku 2020.”

Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Pani Elżbieta Nietupska – Zastępczyni Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komisji
Zwróciła uwagę, że na trzy szkoły miejskie tylko SP nr 1 zaplanowana zajęcia dla uczniów
na okres wakacji. Dwie pozostałe szkoły żadnych zajęć nie planują argumentując to
zaistniałą sytuację związaną ze stanem epidemiologicznym COVID-19. Wobec powyższego
zwróciła się z prośbą do Burmistrza o wyjaśnienie tej sytuacji.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Powiedział, że ciężko mu wypowiadać się za dyrektorów szkół, ponieważ jest to kwestia jak
dany dyrektor widzi rozwój swojej placówki oraz w jakiej formule zamierza zapewnić środki
bezpieczeństwa podczas organizowanych zajęć. Wyjaśnił, że w tej kwestii dyrektorzy
samodzielnie podejmują decyzję. Kontynuując wypowiedź poinformował, że w tej chwili
jest spore zamieszanie związane z finansowanie grajewskiej oświaty i podjęciem działań
przez dyrektorów szkól w zakresie ograniczenia wydatków. Dodał, że trwa kontrola
finansowa w tych placówkach, którą przeprowadza audytor wewnętrzny UM. Ma ona
pokazać jakie wydatki zostały poniesione w związku z realizacją podstawy programowej
w formule pracy zdalnej. Z punktu widzenia byłego dyrektora szkoły powiedział, że w jego
ocenie jakieś zajęcia w porozumieniu z GCK powinny być prowadzone z zachowaniem
reżimu bezpieczeństwa. Dodał, że gdyby był dyrektorem to taką odpowiedzialność na
siebie by przyjął. Nie mniej jednak dodał, że jednocześnie rozumie tych dyrektorów którzy
mają szereg obaw, bo sytuacja jest nadzwyczajna.
Pani Elżbieta Nietupska – Zastępczyni Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komisji
Powiedziała, że jest oburzona obecną sytuacją w przedszkolach, które na miesiąc zamknęły
swoje placówki, tłumacząc to koniecznością odebrania urlopów przez nauczycieli.
Powiedziała, że nie rozumie dlaczego nie korzystano z urlopów, wówczas gdy przedszkola
były zamknięte tak jak to robiły inne firmy.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że w świetle obowiązujących przepisów prawa nie dopuszcza kierowania
pracownika na przymusowy urlop. Dodał, że również dyrektor placówki oświatowej w tym
przedszkola nie może zmusić nauczyciela do pójścia na urlop, gdyż jest to dobra wolna
pracownika. Powiedział, że jego żona

która pracuje w bibliotece szkolnej w czasie tej

pandemii nigdy nie przeszła na system pracy zdalnej.

Pani Halina Muryjas- Rząsa- Przewodnicząca Rady Miasta
Powiedziała, że problem organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w obecnej
sytuacji jest dość skomplikowany i o dużym stopniu wrażliwości. Powiedziała, że w pełni
rozumie obawy i decyzje dyrektorów placówek oświatowych. Temat obudowała szerokim
kontekstem merytorycznym.
Pan Arkadiusz Zbigniew Skawski – Członek Komisji
Zwrócił uwagę, że sytuacja dot. organizacji zajęć w placówkach oświatowych była taka
sama rok temu, kiedy to nie było stanu epidemiologicznego COVID-19. Wobec powyższego
zadał pytanie, czy to nie jest „bunt” środowiska oświatowego wobec działań burmistrza
zmierzających do ograniczenia wydatków na oświatę ?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że uzurpuje sobie prawo do wprowadzania zmian w oświacie w oparciu
o posiadaną wiedzę i doświadczenie zawodowe. Powiedział, że

dostrzega realne

możliwości ograniczenia kosztów w oświacie poprzez zmniejszenie ilości oddziałów szkołach
z 6 do 5. Dodał, że w tym trudnym czasie jest to konieczność i w tej chwili już
nienegocjowalna. Dodał, że w obecnej sytuacji spowodowanej między innymi epidemią i jej
negatywnym wpływem na sytuację finansową miasta jest zmuszony podejmować decyzje
racjonalizujące wydatków rożnych sfer funkcjonowania miasta, w tym także w oświacie,
Kontynuując temat przypomniał, że również radni zwracali uwagę na wysokie koszty
funkcjonowania oświaty i potrzebę ich racjonalizacji. Dodał, że utrzymuje się tendencja
wzrostowa kosztów co nie ma przełożenia na jakość oraz na inne sytuacje. Zapewnił, że
nigdy nie uchylał się od spotkań z nauczycielami i rodzicami, ponieważ zawsze jest na nie
otwarty i umie rozmawiać na argumenty. Powiedział, że na dzisiaj w Grajewie należałoby
rozwiązać 10 oddziałów szkolnych, co dałoby ok. 2,5 mln zł oszczędności. Dodał, że do
oświaty dokładamy coraz więcej środków finansowych. Wypowiedź obudował szerokim
kontekstem merytorycznym, po czym zapewnił wszystkich obecnych i mieszkańców, że w
oświacie nic złego się nie dzieje

w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkołach.

Zapewnił, że nigdy nie dążył i nadal nie będzie dążył do konfliktu, a w każdej sytuacji
konfliktowej będzie chciał być mediatorem.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji, zebrał jej najistotniejsze punkty
a następnie zarządził głosowanie imienne.

Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały informację
o planowanych formach wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
organizowanych przez miasto Grajewo i jednostki organizacyjne miasta
Grajewo
13 głosów za,2 przeciw,2 wstrzymujących się

/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 13 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Ogłosił wynik głosowania, a następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad5.
Przegląd wyników postępowań przetargowych – omówienie wyników
finansowych.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
/ Informacja stanowi Zał. Nr 14 do prot./
wnioskodawca: Komisja Budżetu RM ( Plan pracy na 2020 rok)
referują: Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzył realizację punktu pt.:”Przegląd wyników
postępowań przetargowych – omówienie wyników finansowych.”
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Omówił temat będący przedmiotem analizy.
Udzielił również odpowiedzi na pytanie radnego Andrzeja Ciechanowicza który wniósł
uwagę do zapisu zawartego

w przedłożonym wykazie zadań inwestycyjnych, cyt.:

„Ponadto w odniesieniu do zadań wymienionych w pkt 1 i 2 Zamawiający, ze względu na
tzw.” rażąco niską cenę” zastosował procedurę polegającą na wezwaniu Wykonawcy do
złożenia stosownych wyjaśnień dotyczących zaproponowanej ceny oferty”.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad

W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji, zebrał jej najistotniejsze punkty
a następnie zarządził głosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały informację na temat
wyników postępowań przetargowych – omówienie wyników finansowych
17 głosów za,0 przeciw,0 wstrzymujących się
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 15 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Ogłosił wynik głosowania, a następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad6.
Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Grajewo na lata
2014 – 2017 z perspektywą na lata 2018 – 2021 za lata 2017 – 2018.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
/ Informacja stanowi Zał. Nr 16 do prot./
wnioskodawca: Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski
referują: Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzył realizację punktu pt.:”Raport z wykonania
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Grajewo na lata 2014 – 2017 z perspektywą na
lata 2018 – 2021 za lata 2017 – 2018.”
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Pani Julia Klaudia Ksepko- Kurkowska – Członek Komisji
Powyższy Raport uznała za dość obszerny i merytoryczny ,po czym zapytała o:
1) priorytety Miasta związane z ochroną środowiska na rok bieżący oraz lata przyszłe?
2) podmioty do ewentualnej współpracy dla poprawy stanu wód, powietrza, etc.?
3) realny wpływ Miasta na stację diagnoz jakości powietrza?
Na prośbę Burmistrza Przewodniczący Obrad ogłosił 5 minutową przerwę w obradach. Po
przerwie wznosił obrady i zarządził głosowanie w sprawie sprawdzenia kworum.

Na podstawie głosowania imiennego stwierdził, że aktualnie w obradach bierze udział 16
radnych. Zwrócił się z prośbą do Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na pytania, które
przed przerwą zadała radna Julia Klaudia Ksepko-Kurkowska.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Ad vocem odpowiedział, że założeniem było to, aby ten Raport był bardzo szczegółowy.
Dodał, że dokument jest podsumowaniem stanu rzeczy - lata 2014 – 2017 z perspektywą
na lata 2018 – 2021 za lata 2017 – 2018.”, po czym pokrótce omówił jego istotę oraz
zakres merytoryczny. Powiedział, że Miasto rozpoczęło już pewną strategię, która ma
wyeliminować

niską emisję. Główne działania to likwidacja „kopciuchów” w centrum

miasta i włączenie obiektów miejskich do miejskiej sieci ciepłowniczej. Kolejne działania to
budowa bloku mieszkalnego elektroenergetycznego. Dodał, że do tego automatycznie
wpisuje się inwestycja rurociągu gazowego Polska – Litwa - śluza dedykowana dla m.
Grajewo-Konopki . Poinformował, że spółka gazownicza nadal planuje inwestować w sieć
w naszym mieście. Gazyfikację miasta uznał za jeden z najistotniejszych działań na rzecz
poprawy środowiska. Poinformował również o planach związanych z budową własnej sieci
dystrybucji energii elektrycznej z własnego źródła. Poinformował również o partnerach
w realizacji tych zadań. Powiedział również o spotkaniu z przedstawicielami firmy, która
zajmuje się produkcją punktów ładowania samochodów elektrycznych. Zapowiedział, że
skieruje na kolejną sesję wniosek w sprawie takich stacji:

przy Urzędzie Miasta

w Grajewie, Muzeum Mleka oraz w pobliżu ul. Popiełuszki. Poinformował, że pojawił się
projekt budowy wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 61, który wymaga wielu analiz
i uzgodnień, ponieważ projekt wymaga przebudowy centrum miasta. Dodał, że jest to
projekt PKP. Dopowiedział, że cały czas prowadzone są prace związane z gospodarką
wodno-ściekową i osadową. Powiedział, że wyzwaniem na kolejne lata jest budowa
spalarni osadów przy miejskiej oczyszczalni ścieków. Poinformował o priorytetach tj.
o aspektach rozwoju sieci ciepłowniczej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej oraz rozwoju
infrastruktury drogowej, które wpisują się w działania na rzecz poprawy środowiska.
Pni Julia Klaudia Ksepko- Kurkowska – Członek Komisji
Zwróciła się z prośbą o publikację chociaż syntetycznej wersji Raportu w zakresie ochrony
środowiska np. w Gazecie Grajewskiej po to, by podnieść świadomość mieszkańców na
temat działań podejmowanych przez władze miasta.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz

Pozytywnie odniósł się do powyższego wniosku.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji, zebrał jej najistotniejsze punkty
a następnie zarządził głosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały Raport z wykonania
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Grajewo na lata 2014 – 2017
z perspektywą na lata 2018 – 2021 za lata 2017 – 2018.
17 głosów za,0 przeciw,0 wstrzymujących się
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 17 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Ogłosił wynik głosowania, a następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad7.
Debata nad Raportem o stanie miasta Grajewo za 2019 rok. Zaopiniowanie
projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Grajewo za
2019 rok.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
/ Raport stanowi Zał. Nr 18 do prot./
/ Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania stanowi Zał Nr 19 do prot./
wnioskodawca: Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski
referują: Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzył realizację punktu pt.:”Debata nad
Raportem o stanie miasta Grajewo za 2019 rok. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie
wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Grajewo za 2019 rok.”
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
O udzielenie głosu poprosił Burmistrz Miasta p. Dariusz Latarowski.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz

Przedstawił najistotniejsze informacje, które zostały zawarte w dokumencie pn.: „Raport
o Stanie Miasta Grajewo w 2019 roku”. Raport obejmuje podsumowanie działalności
burmistrza w roku poprzednim,w szczególności realizację polityk, programów strategii,
uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. W Raporcie znalazły się najważniejsze,
a przede wszystkim obiektywne informacje, które opisują potencjał naszego miasta,
zarówno ten czysto finansowy, jak i wynikający z zasobów naturalnych, gospodarczych
i ludzkich. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Grajewa do
zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu miejskiego, a także staną się
podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta. W tym miejscu serdecznie
podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie rzetelnej informacji stanowiącej
źródło wiedzy o stanie naszego miasta, który pomoże nam wspólnie wyznaczać kierunki
rozwoju Grajewa. Serdecznie zaprosił do debaty oraz zgłaszania opinii i sugestii na temat
Raportu i zaproponowanego w nim modelu prezentowania informacji. Poinformowała, że
Raport

zawiera

roczne

dane

z

poszczególnych

dziedzin

funkcjonowania

miasta,

dokumentując tym samym jego rozwój oraz działalność samorządu. Szczególną uwagę
zwrócił

na

finanse

miasta.

Raporty

o

stanie

miasta

to

publikacje,

które

w kompleksowy sposób pokazują najważniejsze dziedziny życia Grajewa: społeczną,
gospodarczą,

infrastrukturalną,

Poinformował, że Raport

przestrzeń

miejską

o stanie Miasta Grajewo

oraz

zarządzanie

miastem.

trafił do Rady Miasta Grajewo,

jednocześnie opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej UMG oraz w wersji
skróconej opisany w Gazecie Grajewskiej.
Pani Halina Muryjas- Rząsa- Przewodnicząca Rady Miasta
Powiedziała, że w jej ocenie Raport jest dobrym, merytorycznie opracowanym
dokumentem, ponieważ obejmuje kluczowe obszary funkcjonowania miasta. Uznała go za
swoiste kompendium wiedzy w zakresie najważniejszych dziedzin życia Grajewa. Będąc
przy głosie podzieliła się swoimi uwagami, przemyśleniami na temat informacji zawartych
w przedmiotowym dokumencie, zwracając uwagę na mocne i słabe strony najważniejszych
dziedzin życia. Jednocześnie zwróciła się z prośbą, aby w przyszłym roku tam gdzie jest to
możliwe informacje podawać w ujęciu tabelarycznym, np. w przypadku Biblioteki, MOSIR.
Swoją wypowiedź w tym temacie obudowała szerokim kontekstem merytorycznym. Na
koniec podziękowała każdemu kto włożył swoją pracę w przygotowanie tego dokumentu.
Pod rozwagę poddała pomysł o przygotowaniu syntetycznej wersji Raportu dla
mieszkańców.

Do kwestii podniesionych przez Przewodniczącą Rady Miasta na bieżąco odniósł się
Burmistrz Miasta. Powiedział, że Raport jest syntetycznym obrazem wszystkich aspektów
działalności miasta i jest on dostępny od

dłuższego czasu na

stronach internetowych

miasta.
Pan Andrzej Ciechanowicz- Członek Komisji
Zwrócił uwagę na niepokojący demograficzny proces starzenia się naszego społeczeństwa.
Odniósł się również do danych odnoszących się do stanu infrastruktury, zwracając uwagę,
że aż 12% mieszkańców nie korzysta z kanalizacji sanitarnej, jeśli zaś chodzi o wodociągi
to ok. 4%. Powiedział, że nie są to złe dane, ale trzeba dążyć do zwodociagowania
i skanalizowania w 100%, uznając to jako wyzwanie na przyszłość. Powiedział, że
najgorsza sytuacja jest w stanie dróg, ponieważ z 50 km aż 12,5 km posiadają
nawierzchnię żwirową i gruntową i to również jest wyzwanie na przyszłość. Podsumowując
temat stwierdził, że Raport jest obszerny i bardzo interesujący, ale należy dążyć do
osiągnięcia stuprocentowego wskaźnika wyposażenia w media.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Ad vocem odpowiedział, że kanalizację sanitarną budujemy, lecz nie wszyscy chcą się do
niej przyłączyć – podał przykład jednej z ulic. Powiedział, że chciałby mieć możliwość
egzekwowania obowiązku podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
Nie mniej jednak zgodził się ze stanowiskiem, że należy rozbudowywać sieć wodnokanalizacyjną. Ponadto stwierdził, że stan nawierzchni dróg w ostatnich latach uległ
znacznej

poprawie.

Wyraził

jednak

nadzieję

na

rozwój

infrastruktury

drogowej

i kanalizacyjnej przy unijnym wsparciu.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji, zebrał jej najistotniejsze punkty,
sprawdził kworum (16 radnych), a następnie zarządził głosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Grajewo za 2019 rok – po
analizie Raportu o stanie miasta Grajewo za 2019 rok.
/15 głosów za, 0 przeciw,1 wstrzymujących się/
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 20 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad

Ogłosił wynik głosowania, a następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Podziękował radnym za wynik głosowania.
Ad8.
Analiza wykonania budżetu miasta Grajewo za 2019 r. pod kątem udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2019 r.
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Grajewo
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.;
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2019 r.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
/ Zarządzenie Nr 223/20 dot. wykonania budżetu za 2019 rok stanowi Zał. Nr 21 do prot./
/ Uchwała Nr II-00321-90/20 Składu Orzekającego RIO stanowi Zał. Nr 22 do prot./
/ Uchwała Nr 1/20 Komisji Rewizyjnej RM w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi stanowi Zał. Nr 23 do prot./
/ Uchwała Nr II-II-00322-63/20 Składu Orzekającego RIO stanowi Zał. Nr 24 do prot./
/ Projekt uchwały RM w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
miasta Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok stanowi Zał. Nr
25 do prot./
/ Projekt uchwały RM w sprawie absolutorium stanowi Zał Nr 26 do prot./
wnioskodawca: Komisja Rewizyjna RM, Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski
referują: Burmistrz Miasta Dariusz Latarowski
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzył realizację punktu pt.:”Analiza wykonania
budżetu miasta Grajewo za 2019 r. pod kątem udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
za 2019 r.”
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
W tej części posiedzenia przedstawił sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania

budżetu miasta Grajewo za rok 2019.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych RM
Zwróciła uwagę na spójność obu dokumentów tj. Raportu o stanie miasta ze
Sprawozdaniem z wykonania budżetu. Będąc

przy tym temacie zadała kilka pytań

odnoszących się do działań budżetowych podejmowanych w roku 2019. Z uznaniem
wyraziła się na temat przedłożonych dokumentów opisujących wykonanie budżetu za 2019
rok
Burmistrz Dariusz Latarowski wraz ze Skarbnikiem Grzegorzem Kurzątkowski na bieżąco
udzielali odpowiedzi na pytania p. radnej Stefańskiej.
Radni zapoznali się ponadto z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi. Ponadto zapoznano się z opiniami Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku: dot. wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium oraz o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji, zebrał jej najistotniejsze
punkty, sprawdził kworum (16 radnych), a następnie zarządził głosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta
Grajewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
15 głosów za, 0 przeciw,1 wstrzymujących się
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 27 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Ogłosił wynik głosowania, a następnie zarządził glosowanie w sprawie zaopiniowania
kolejnego projektu uchwały.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2019 rok
15 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 28 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Ogłosił wynik głosowania, a następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad.
Ad9.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
Pan Andrzej Niewiarowski – 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) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021 rok;
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 29 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 Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu poddał pierwszy projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2021 rok.
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Pokrótce omówił istotę oraz zakres merytoryczny ww. projektu uchwały.
Odowiedział również na pytania radnej Stefańskiej oraz dokonał krótkiej charakterystyki
istoty budżetu obywatelskiego, wyjaśniając na czym polega ta instytucja prawna.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji, zebrał jej najistotniejsze punkty
sprawdził kworum (15 radnych),a następnie zarządził głosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu
obywatelskiego na 2021 rok
14 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujących się

/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 30 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Ogłosił wynik głosowania, a następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
b) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony
Środowiska dla miasta Grajewo na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024
– 2027";
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 31 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 Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu poddał kolejny projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony
Środowiska dla miasta Grajewo na lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027".
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos,
a w związku z brakiem zgłoszeń zarządził głosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym p Pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie uchwalenia "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Grajewo na
lata 2020 – 2023 z perspektywą na lata 2024 – 2027";
15 głosów za,0 przeciw, 0 wstrzymujących się

/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 32 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Ogłosił wynik głosowania, a następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
c) zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Grajewo oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 33 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 Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu poddał kolejny projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Grajewo oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków.
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Pokrótce omówił istotę oraz zakres merytoryczny ww. projektu uchwały.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji, zebrał jej najistotniejsze punkty
a następnie zarządził głosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem jest Miasto Grajewo oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków;
15 głosów za, 0 przeciw ,0 wstrzymujących się

/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 34 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Ogłosił wynik głosowania, a następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
d) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia miasta Grajewo do
realizacji z Samorządem Rejonu Solecznickiego projektu pn.: „Wzmacnianie
transgranicznych więzi społecznych” w ramach Programu Współpracy Interreg

V-A Litwa-Polska;
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 35 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 przystąpienia miasta Grajewo do
realizacji

z

Samorządem

Rejonu

Solecznickiego

projektu

pn.:

„Wzmacnianie

transgranicznych więzi społecznych” w ramach Programu Współpracy Interreg V-A
Litwa-Polska. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać
głos?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Przedstawił i mówił przedmiotowy projektu uchwały.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji, zebrał jej najistotniejsze punkty
sprawdził kworum (16 radnych), a następnie zarządził głosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w
sprawie przystąpienia miasta Grajewo do realizacji z Samorządem Rejonu
Solecznickiego projektu pn.: „Wzmacnianie transgranicznych więzi społecznych”
w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska;
16 głosów za,0 przeciw,0 wstrzymujących się
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 36 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Ogłosił wynik głosowania, a następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
e) określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym
prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Grajewo dotacji
celowych z budżetu miasta Grajewo, sposobu ich rozliczenia i kontroli
wykonywanych zleconych zadań

/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 37 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 określenia trybu postępowania
o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na
obszarze miasta Grajewo dotacji celowych z budżetu miasta Grajewo, sposobu ich
rozliczenia i kontroli wykonywanych zleconych zadań
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Pan Krzysztof Purzeczko- Członek Komisji
Zadał pytanie, czy w okresie pandemii, gdy szukamy oszczędności rozsądnym działaniem
jest przyznawanie dotacji celowej w kwocie 40 000,00 zl dla ROD?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że duże jest zainteresowanie ROD przyznaniem dotacji

w sytuacji, gdy

powstają nowe ogrody działkowe w okolicach Jeziora Brajmura. Dodał, że gmina ma
obowiązek taką działalność prowadzić i udzielać takiej dotacji na zasadzie konkursu.
Powiedział, że zapotrzebowanie na to zadanie jest na kwotę ponad 200 tys. zł .Powiedział,
że oczywiście będzie to zależało od dobrej woli radnych, ale w jego ocenie to jedyny czas
na udzielenie takiego wsparcia dla ROD.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji, zebrał jej najistotniejsze punkty
a następnie zarządził głosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
zmieniającą uchwalę w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie
stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na
obszarze miasta Grajewo dotacji celowych z budżetu miasta Grajewo, sposobu
ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań.
15 głosów za ,0 przeciw,1 wstrzymujących się

/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 38 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Ogłosił wynik głosowania, a następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
f) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo
na 2020 r.;
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 39 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 Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu poddał kolejny projekt uchwały w sprawie

zmian w budżecie miasta

Grajewo na 2020 r.
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Szczegółowo omówił zmiany planu dochodów i wydatków w procedowanym projekcie
uchwały ( nr 2 do uchwały).
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji, zebrał jej najistotniejsze punkty
a następnie zarządził głosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.
16 głosów za,0 przeciw,0 wstrzymujących się
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 40 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Ogłosił wynik głosowania, a następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
g) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 41 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 Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu poddał kolejny projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036;
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji, zarządził głosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata
2020-2036.
16 głosów za,0 przeciw,0 wstrzymujących się
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 42 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Ogłosił wynik głosowania, a następnie przeszedł 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 43 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 Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu poddał kolejny projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia
pomocy finansowej przez miasto Grajewo Powiatowi Grajewskiemu;

Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji, zebrał jej najistotniejsze punkty
a następnie zarządził głosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez miasto
Grajewo Powiatowi Grajewskiemu.
16 głosów za,0 przeciw,0 wstrzymujących się
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 44 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Ogłosił wynik głosowania, a następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
i) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „Stop
zagrożeniu zdrowia i życia” złożonej przez Koalicje Polska Wolna od 5G’
/ Petycja stanowi Zał. Nr 46 do prot./
/ Uchwała Nr 10/2020 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM stanowi Zał. Nr 47
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 48 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 Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Zaopiniowaniu poddał kolejny projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „ Stop
zagrożeniu zdrowia i życia” złożonej przez Koalicje Polska Wolna od 5G’
Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Pan Paweł Filip Zalewski – Członek Komisji
Zapytał Burmistrza, czy posiada on wiedzę na temat montażu nowych nadajników sieci
komórkowej na dachu budynku SP nr 2 oraz Szpitala?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że takiej wiedzy nie posiada, ponieważ dyrektorzy go o tym nie informowali

i w żadnych uzgodnieniach nie uczestniczył. Zapewni, że gdyby był w posiadaniu takich
informacji to przekazałby ją radnym. Kontynuując temat dopowiedział, że z tego co się
orientuje, to technologia 5G na naszych obiektach użyteczności publicznej nie występuje.
Pan Paweł Filip Zalewski – Członek Komisji
Zapytał do kogo należała decyzja o zamontowaniu anten na dachu SP nr 2?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że do zarządcy obiektu – dyrektora szkoły.
Pan Paweł Filip Zalewski – Członek Komisji
Zapytał, czy w porozumieniu z Burmistrzem?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że powinno być w porozumieniu z Burmistrzem.
Pan Paweł Filip Zalewski – Członek Komisji
Poinformował, że w czerwcu tego roku razem z kilkoma osobami dokonali pomiaru
natężenia pola elektromagnetycznego w Grajewie. Pomiar certyfikowanym urządzeniem.
Zbadali silę tego pola w okolicy Szpitala oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Grajewie.
Stwierdził, że szkoła, szpital czy inny budynek jest fatalnym miejscem do instalacji takich
urządzeń. Uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest zdjęcie anten z budynków użyteczności
publicznej. Powiedział, że długa ekspozycja na pole magnetyczne jest niebezpieczna dla
zdrowia dzieci. Na koniec zwrócił się z prośbą do Burmistrza o przyjrzenie się temu
tematowi.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Ad vocem odpowiedział, że temat traktuje bardzo poważnie. Zapewnił, że jeśli chodzi
o urządzenia na dachu SP nr 2 to zażąda szczegółowych danych. Zwrócił również uwagę, że
rekomenduje częściową zasadność petycji złożonej przez „ Koalicję Polska Wolna od 5G”,
ponieważ wynika to z szeregu jego wątpliwości związanych z bezpieczeństwem. Następnie
powiedział, że jeśli z badań tych wynika, że przekroczone normy natężenia pola
elektromagnetycznego są przekroczone to są na to normy prawne. Temat obudował
szerokim kontekstem merytorycznym.
Pan Paweł Filip Zalewski – Członek Komisji
Odpowiedział, że zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem moc tych urządzeń mieści

się w normie, ale znacznie wzrosły w stosunku do poprzednio obowiązujących, stąd też
potrzeba wsparcia tych działań ze strony Burmistrza.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
W uzupełnieniu poinformował, że w przepisach o tarczy antykryzysowej Sejm przegłosował
również aukcję 5G, uniemożliwiając budowę sieci o mocy nadajników 100- krotnie
większej,

co budzi niepokój. Następnie w związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do

dyskusji, zebrał jej najistotniejsze punkty, a następnie zarządził głosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie rozpatrzenia petycji „ stop zagrożeniu zdrowia i życia” złożonej przez
Koalicję Polska Wolna od 5g
13 głosów za,0 przeciw,3 wstrzymujących się
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 49 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Ogłosił wynik głosowania, a następnie przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad11.

/Przyjęcie protokołu z poprzedniego wspólnego posiedzenia Komisji Rady
Miasta./
Pan Andrzej Niewiarowski – 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 imiennym przyjęły Protokół nr 18/20 z dnia
27 maja 2020 roku z posiedzenia połączonych komisji Rady Miasta - bez uwag,
co do treści.
( głosowanie jawne: 16 głosów-za, 0 -przeciw, 0-wstrz. się/.
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 50 do prot./

Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad

Podał wynik głosowania i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad12.
/-Wolne wnioski i informacje. /
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Otworzył realizację punktu jak wyżej.
W ramach wolnych wniosków i informacji żadnych tematów nie poruszono.
Ad13
Pan Andrzej Niewiarowski – 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: Barbara Poniatowska
Przewodniczący Obrad
/Przewodniczący Komisji Budżetu RM/
Andrzej Niewiarowski

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

