BR.0012.6.23.2020

RADA MIASTA GRAJEWO
VIII. Kadencja
2018 – 2023

PROTOKÓŁ NR 23/20
Z POSIEDZENIA POŁĄCZONYCH
KOMISJI
RADY MIASTA GRAJEWO

Grajewo, listopad 2020 r.

Protokół Nr 23/20 z dnia 25 listopada 2020 roku
z posiedzenia połączonych stałych Komisji Rady Miasta Grajewo tj.: Komisji Budżetu,
Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Spraw Społecznych, odbytego w dniu
25 listopada 2020 roku. Miejsce posiedzenia - sala widowiskowa Grajewskiego Centrum
Kultury w Grajewie.
OBRADY transmitowane.
Posiedzeniu przewodniczyła – Pani Monika Stefańska– Przewodnicząca Komisji Spraw
Społecznych Rady Miasta Grajewo.
Godz. rozpoczęcia – 9.00
Godz. zakończenia – 11. 20
Stan liczbowy członków Komisji – 18 radnych
Obecnych – 17 radnych
Nieobecny – 1 radny
W posiedzeniu udział wzięli radni/członkowie trzech Komisji w składzie:
1.Pan Babul Tomasz
2. Pani Aneta Ewa Chrzanowska
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 Purwin Daniel
11. Pan Purzeczko Krzysztof
12.Pan Siejda Tomasz
13.Pani Agnieszka Siwik- Karwowska
14.Pan Skawski Arkadiusz Zbigniew

15.Pani Stefańska Monika
16.Pan Mariusz Wielgat
17. Pan Paweł Filip Zalewski
Nieobecny- Pan Piotr Paszkowski
/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 przewodniczącego obrad:
Panią Monikę Stefańską– Przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych RM
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
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 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).
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Poprzez odczytanie przedstawiła proponowany porządek obrad połączonych Komisji Rady
Miasta:
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia połączonych Komisji.
3. Informacja na temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej 2020/2021.

4. Analiza Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzania zmian w budżecie miasta
Grajewo podejmowanych w trakcie realizacji budżetu miasta w 2020 roku.
5. Informacja na temat realizacji zadań wynikających z przyjętego Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w 2019 roku.
6. Informacja ma temat realizacji Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie za 2019 r.
7.

Analiza

realizacji

programów

zdrowotnych

w

mieście

Grajewo

w

2019

r.

8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
a)przyjęcia

rocznego

Programu

współpracy

miasta

Grajewo

z

organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.;
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
c) zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.;
d) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
10.Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy do zaproponowanego porządku obrad będą
wnioski lub uwagi?
Pan Arkadiusz Zbigniew Skawski – Członek Komisji
Zwrócił uwagę na niespójność tematu zapisanego w pkt 5 z treścią dostarczonego
dokumentu. Poinformował, że w treści dokumentu jest mowa o informacji za rok 2020, zaś
w porządku obrad o roku 2019.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Odpowiedziała, że informacja dot. roku 2020.
W związku z brakiem innych zgłoszeń zarządziła głosowanie imienne w sprawie przyjęcia
porządku obrad .Sprawdziła kworum ( 17 radnych).
Komisje przyjęły przedstawiony porządek obrad połączonych Komisji- bez
poprawek.
/ głosowanie: 17 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się, brak głosu -0, nieobecni
- 1/
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 4 do prot./

Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Podała wynik głosowania, a następnie przeszła do realizacji przyjętego porządku obrad.
Ad3.
/ Informacja na temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej
2020/2021./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
/ Informacja stanowi Zał. Nr 5 do prot./
wnioskodawca: Komisja Gospodarki Komunalnej RM / Plan pracy na 2020 r./
referują: Burmistrz Miasta, pan Dariusz Latarowski
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzyła realizację punktu pt.:„ Informacja na
temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej 2020/2021”.
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos,
a w związku z brakiem zgłoszeń zarządziła glosowanie.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały informację
na temat stanu przygotowania miasta do akcji zimowej 2020/2021.
/ głosowanie: 17 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się, brak głosu -0,
nieobecni - 1
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 6 do prot.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Ogłosiła wynik głosowania, a następnie przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad4.
Analiza

Zarządzeń

Burmistrza

Miasta

w

sprawie

wprowadzania

zmian

w budżecie miasta Grajewo podejmowanych w trakcie realizacji budżetu
miasta w 2020 roku.
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 r./
referują: Burmistrz Miasta, pan Dariusz Latarowski
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzyła realizację punktu pt.:„Analiza
Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzania zmian w budżecie
miasta Grajewo podejmowanych w trakcie realizacji budżetu miasta w 2020
roku.
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos,
a w związku z brakiem zgłoszeń zarządziła glosowanie.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały informację
na temat dot. Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzania zmian
w budżecie miasta Grajewo podejmowanych w trakcie realizacji budżetu
miasta w 2020 roku.
/ głosowanie: 17 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się, brak głosu -0,
nieobecni - 1
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 8 do prot.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Ogłosiła wynik głosowania, a następnie przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad5.
Informacja na temat realizacji zadań wynikających z przyjętego Miejskiego
Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych

Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
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 Spraw Społecznych RM / Plan pracy na 2020 r./
referują: Burmistrz Miasta, pan Dariusz Latarowski

oraz

Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzyła realizację punktu pt.: „Informacja na
temat realizacji zadań wynikających z przyjętego Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w 2020 roku.”
Następnie zadała pytanie, czy Burmistrz posiada do rozdysponowania wolne punkty
na sprzedaż napojów alkoholowych?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że są wolne punkty na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną.
Pan Arkadiusz Zbigniew Skawski – Członek Komisji
Zapytał o formy współpracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
z Policją przy realizacji zadań?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że współpraca jest konieczna z rożnymi podmiotami, w tym również z Policją.
Dodał, że współpraca z Policją to przede wszystkim wywiady środowiskowe oraz inne formy
współdziałania polegające na inicjowaniu działań profilaktycznych oraz interwencyjnych w
zakresie problemów alkoholowych. Poinformował, że celem działań profilaktycznych Komisji
jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz zwiększenie
zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Poinformował również
o formach współpracy ze szkołami. Stwierdził, że w jego ocenie Komisja powinna mieć
większe umocowanie prawne w zakresie oddziaływania na osoby uzależnione, które nie
potrafią sobie radzić z problemami alkoholowymi. Kończąc swoją wypowiedź podziękował
Komisji za dotychczasową pracę określając ją jako trudną

i

odpowiedzialną.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
W związku z okolicznościami związanymi z pandemią, pod rozwagę poddała pomysł
zorganizowania w formie online rekomendowanych programów profilaktycznych dla
uczniów, które wcześniej odbywały się w formie stacjonarnej.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Pomysł uznał za dość ciekawy aczkolwiek zwrócił uwagę, że zgodnie z przepisami takie
programy muszą być certyfikowane i wówczas ceny są „kosmiczne”. Nie mniej jednak

dodał, że Urząd ten temat analizuje i szuka rożnych rozwiązań w zakresie przeprowadzenia
szkoleń w formie online.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji zarządziła glosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały informację
na temat dot. realizacji zadań wynikających z przyjętego Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w 2020 roku.
/ głosowanie: 17 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się, brak głosu -0,
nieobecni - 1
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 10 do prot.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Ogłosiła wynik głosowania, a następnie przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad6.
Informacja ma temat realizacji Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie za 2019 r.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
/ Informacja stanowi Zał. Nr 11 do prot./
wnioskodawca: Komisja Spraw Społecznych RM / Plan pracy na 2020 r./
referują: Burmistrz Miasta, pan Dariusz Latarowski
Pan Krzysztof Purzeczko – Członek Komisji
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzyła realizację punktu pt.: „Informacja ma
temat realizacji Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za
2019 r.”
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
Pan Krzysztof Purzeczko – Członek Komisji
Powiedział, że w jego ocenie ww. informacja jest „ dziwnie” napisana, ponieważ wskazano,

że w latach 2017-2020 zarejestrowanych zostało 59 nowych „Niebieskich Kart”, w roku
ubiegłym zakończono 32 procedury. Kontynuując wątek zwrócił uwagę, że w informacji nie
wskazano ile procedur rozpoczęto w roku 2019.
Pan Dariusz Latarowski - Burmistrz
Podpowiedział,

że

na

to

pytanie

odpowie

później,

po

konsultacji

telefonicznej

z merytorycznym pracownikiem Urzędu p. Gardynecką, która nie bierze udziału
w dzisiejszym posiedzeniu ze względu na obostrzenia sanitarne.
Pan Krzysztof Purzeczko – Członek Komisji
Poprosił, by w przyszłości informację przygotować w sposób szczegółowy i precyzyjny ze
wskazaniem danych rocznych w ujęciu tabelarycznym.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
W związku z brakiem innych zgłoszeń do dyskusji zarządziła glosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały informację
na temat realizacji zadań wynikających z przyjętego Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w 2019 roku.
/ głosowanie: 17 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się, brak głosu -0,
nieobecni - 1
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 12 do prot.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Ogłosiła wynik głosowania, a następnie przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad7.
Analiza realizacji programów zdrowotnych w mieście Grajewo w 2019 r.
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej.
/ Informacja stanowi Zał. Nr 13 do prot./
wnioskodawca: Komisja Spraw Społecznych RM / Plan pracy na 2020 r./
referują: Burmistrz Miasta, pan Dariusz Latarowski, Sekretarz Miasta, p. Ryszard Wolwark

Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad otworzyła realizację punktu pt.:„Analiza realizacji
programów zdrowotnych w mieście Grajewo w 2019 r.”
Następnie zwróciła się z zapytaniem czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos, po czym
o zabranie głosu poprosiła sprawozdawcę tematu.
Pan Ryszard Wolwark- Sekretarz Miasta
Pokrótce omówił informację będącą przedmiotem analizy.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
W związku z brakiem innych zgłoszeń do dyskusji zarządziła glosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały informację na
temat realizacji programów zdrowotnych w mieście Grajewo w 2019 r.
/ głosowanie: 16 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się, brak głosu -0,
nieobecni - 1
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 14 do prot.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Ogłosiła wynik głosowania, a następnie przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad8.
Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Poinformowała, że aktualnie komisje będą procedowały projekty uchwał. Dodała, że
zadaniem komisji jako wewnętrznego organu rady jest ich zaopiniowanie - zgodnie
z

trybem

regulaminowym.

Następnie

zarządziła

głosowanie

w

sprawie

kworum

( 15 radnych).
a) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie

przyjęcia rocznego Programu

współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2021 r.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 15 do prot./

Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej( na tablety).
- inicjatywa uchwałodawcza:Burmistrz Miasta Grajewo, pan Dariusz Latarowski
- referują: Burmistrz Miasta Grajewo, pan Dariusz Latarowski
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu
współpracy miasta Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2021 r.
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby w tym punkcie zabrać głos?
W dyskusji głos zabrali:
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział na pytanie radnego Krzysztofa Purzeczki zadane w pkt 6 informując, że
w 2020 roku jest prowadzonych 64 postępowań procedury „NK”, w tym kilka jest z roku
2019 , ponieważ nie wszystkie one zostały zakończone.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Podziękowała Panu Burmistrzowi za odpowiedź na pytanie skierowane w pkt 6 porządku
obrad, po czym sprawdziła kworum (17 radnych), a następnie przeszła do głosowania.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy miasta Grajewo
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.
/ głosowanie: 17 -głosów-za, 0-przeciw, 0-wstrz. się, brak głosu -0,
nieobecni - 1
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 16 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Ogłosiła wynik głosowania, a następnie przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
b) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek

podatku od nieruchomości;
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 17 do prot./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej( na tablety).
- inicjatywa uchwałodawcza:Burmistrz Miasta Grajewo, pan Dariusz Latarowski
- referują:Burmistrz Miasta Grajewo, pan Dariusz Latarowski; Skarbnik Miasta, p. Grzegorz
Kurzątkowski
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku
obrad?
W dyskusji głos zabrali:
Pan Krzysztof Purzeczko – Członek Komisji
Zapytał o wysokość podwyżki przedmiotwego podatku
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że zaproponowane stawki podatku to wzrost w przedziale od 1,00%
do 3,50% w stosunku do stawek obowiązujących w 2020 roku ( a ustalonych w 2016
roku). Wzrost ten jest niższy od wzrostu stawek maksymalnych ogłoszonych przez Ministra
Finansów, które zostały podwyższone o wskaźnik inflacji ( pierwsze półrocze 2020 r.
do

pierwszego

półrocza

2019r.)

wynoszący

3,9%.

Jednocześnie

poinformował,

iż zaproponowane wzrosty stawek podatkowych zostały ujęte w projekcie budżetu Miasta
Grajewo na 2021 rok. Powiedział, że skutek finansowy podwyższenia stawek podatkowych
zgodnie z propozycjami, przy aktualnych podstawach opodatkowania, spowoduje wzrost
dochodow miasta
000,00 zł,

z tytułu podatku od nieruchomości w 2021 roku o kwotę około 300
a równocześnie nie powinien spowodować zbyt wielkiego wzrostu

obciążenia dla podatników w szczególności nie prowadzących działalności gospodarczej.
Pan Grzegorz Kurzątkowski- Skarbnik Miasta
Tytułem uzupełnienia poinformował, jak zakładany wzrost będzie wyglądał w skali makro.
Powiedział, że skala makro jest niezwykle istotna, po czym poinformował, że po tych

podwyżkach oczekuje wpływu do budżetu miasta w kwocie ok. 300 tys. zł. Stwierdził, że
zakładaną podwyżkę uznaje za konieczną z punktu widzenia przyszłorocznych finansów
miasta. Powiedział, że w jego ocenie podwyżka powinna być na wyższym poziomie niż
proponowany wskaźnik od 1,00% do 3,50%. Potwierdził to co powiedział Burmistrz, że
projekt budżetu na przyszły rok uwzględnia wzrost stawek podatkowych o przedstawione
wskaźniki. Poinformował również jakie są strategie samorządów w zakresie polityki
podatkowej informując, że niektóre gminy corocznie podnoszą podatki o wskaźnik inflacji.
Dodał, że proponowany poziom wzrostu stawek podatkowych jego zdaniem jest konieczny,
i proponowane zmiany są wynikiem:
a) wzrostu wskaźnika cen towarów i usług ( inflacja) – ceny zakupowanych towarów
i usług przez Miasto Grajewo systematycznie rosną;
b) wzrost poziomu płacy minimalnej ( w okresie od stycznia 2016 r. do stycznia 2021 r.
wzrost o ponad 51%, wartościowo o 950,00 zł);
c) pojawiających się nowych opłat, np.

bankowych za prowadzenie rachunków

bankowych( w roku 2021 około 120 000,00 zł) oraz pracowniczych planów kapitałowych (
w roku 2021 – około 70 000,00 zł);
d) spadek dochodów bieżących ( np. z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych
Miasta Grajewo- około 100 000,00 zł oraz z tytułu zwolnień podatkowych);
e) okresowy spadek dochodów bieżących , w szczególności w związku z wystąpieniem
stanu epidemii z powodu z zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (skutki trudno prognozować).
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Ponownie podkreślił, że

jest to delikatna korekta stawek podatkowych, zważywszy na

koszty jakie „uderzają” w budżet, a o których powiedział Pan Skarbnik.
Pani Henryka Jagielska – Zastępca Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych RM
W swojej wypowiedzi poruszyła aspekt polityczny poprzez zwrócenie uwagi, że od kilku lat
trwa upadek klasy średniej społeczeństwa oraz sektora małych przedsiębiorstw.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Stwierdził, że trzeba wspierać mały i średni biznes, ponieważ wymaga on pomocy również
ze strony samorządu, po czym temat obudował szerokim kontekstem merytorycznym.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad

W związku z brakiem innych zgłoszeń do dyskusji zarządziła glosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
/ głosowanie: 14 -głosów-za, 1-przeciw, 1-wstrz. się, brak głosu -0,
nieobecni - 2
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 18 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Ogłosiła wynik głosowania, a następnie przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
c) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta
Grajewo na 2020 r.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 19 do prot./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej( na tablety).
- inicjatywa uchwałodawcza:Burmistrz Miasta Grajewo, pan Dariusz Latarowski
- referują:Burmistrz Miasta Grajewo, pan Dariusz Latarowski; Skarbnik Miasta, p. Grzegorz
Kurzątkowski
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo
na 2020 r.
Następnie zwróciła się z zapytaniem, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie porządku
obrad?
W dyskusji głos zabrali:
Pani Juli Klaudia Ksepko-Kurkowska – Członek Komisji
Zapytała o wydatki zapisane w poz.: Pomoc społeczna, rozdz. 85295 § 2030 – 50 439,00 zł
na

podstawie

decyzji

Wojewody

Podlaskiego

z

dnia

04.11.2020

r.

nr

FB-

II.3111.545.2020.WM zwiększa się plan dochodów o dotację celową na realizację zadań
własnych (w związku z realizacją Programu „Wspieraj Seniora”).
Zapytała poprzez jakie działania Miasto zamierza wspierać seniorów?

Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że jest to pytanie do pani dyrektor MOPS, która niestety z uwagi na
obostrzenia sanitarne nie bierze udziału w dzisiejszym posiedzeniu. Nie mniej jednak
odpowiedział, że program jest odpowiedzią na potrzeby seniorów. Dodał, że MOPS ma
bezpośredni kontakt z każdym seniorem organizując usługi polegające miedzy innymi na
dostarczaniu artykułów spożywczych dla osób, które zdecydują się pozostać w domu
z uwagi na panującą epidemię. Dodał, że MOPS ubiega się o samochód z PFRON-u, by
dowieźć zakupy do seniorów którzy są samotni. Poinformował, że również w Program
Lokalny wkalkulowane jest założenie telefonu w Ośrodku Pomocy w celu zapewnienia
bezpośredniego kontaktu. Kontynuując wypowiedź poinformował, że w ramach Programu
,,Wspieraj Seniora” pracownicy MOPS pomagają dostarczyć do domu seniora niezbędne
produkty spożywcze, środki higieny, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych
na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Dodał, że za
organizację i realizację zadań wynikających z tego programu i opiekę senioralną odpowiada
bezpośrednio Ośrodek. Stwierdził również, że seniorom najbardziej dokucza brak kontaktu
z innymi osobami np. w Klubie Seniora, który aktualnie jest zamknięty

z uwagi

na pandemię.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Poinformowała, że w dniu wczorajszym zasięgnęła informacji telefonicznej w MOPS, gdzie
uzyskała informację, że w statystykach krajowych Miasto Grajewo dominuje co do liczby
seniorów wpisanych do ww. programu.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Potwierdził to o czym powiedziała pani radna Stefańska i z uznaniem odniósł się do pracy
MOPS. Zapewnił, że żaden senior nie pozostaje bez opieki i może liczyć na pomoc ze
strony opieki społecznej.
Pan Arkadiusz Zbigniew Skawski – Członek Komisji
W nawiązaniu do prowadzonej dyskusji poinformował, że za realizację tego programu
odpowiada MOPS, który do tych działań oddelegował grupę chętnych pracowników. Dodał,
że duże zainteresowanie tym programem to wynik działań pracowników, którzy starali się
dotrzeć do seniorów korzystających z rożnych form pomocy. Kontynuując temat dodał, że
pomoc ma polegać głownie na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem,
obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny

osobistej. Dodał, że senior pokrywa tylko koszty zakupów.
Pan Andrzej Ciechanowicz- Członek Komisji
Zapytał o powody proponowanych zmian finansowych polegających na

przesunięciu

środków między innymi na:
- przesuniecie środków łącznie 80 000,00 zł, z rozdz. 70004 z § 6210 – 33 347,00 zł
(oszczędności z rozliczonych dotacji celowych przez ZWiK: Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. 11-go Listopada – 13496,00 zł, Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej
w ul. 11 listopada – 3 496,00 zł, Budowa sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II - etap II
– 16 355,00 zł), z rozdz. 90004 § 6059 – 46 653,00 zł (oszczędności z rozstrzygniętych
przetargów Zagospodarowanie Parku Solidarności oraz tworzenie terenów zielonych
w Grajewie) do rozdz. 90001 § 6050 – 35 000,00 zł celem zwiększenia środków
finansowych na realizację zadania: Budowa kanalizacji deszczowej na os. Południe oraz do
rozdz. 90004 § 6050 – 45 000,00 zł celem zwiększenia środków finansowych na realizację
zadania: Rozbudowa oświetlenia w Parku Solidarności.
- przesunięcie środków łącznie 60 000,00 zł, z rozdz. 70004 z § 6210 – 34 500,00 zł
(oszczędności z rozliczonych dotacji celowych przez ZWiK: Budowa kanalizacji sanitarnej
w ul. 11-go Listopada – 21 555,00 zł, Rozbudowa istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej w
ul. 11 listopada – 4 948,00 zł, Kanalizacja sanitarna w ul. Konwaliowej – 66,00 zł, Budowa
sieci wodociągowej na ul. Jana Pawła II - etap II – 7 931,00 zł), z rozdz. 92113 § 6220 –
25 500,00 zł (oszczędności z rozliczonej dotacji celowej przez GCK: Wykonanie
wewnętrznej instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu monitoringu
wizyjnego obiektu, wraz z nadzorem autorskim) do rozdz. 90095 § 6050 – 60 000,00 zł
celem zwiększenia środków finansowych na realizację zadania Renaturyzacja systemu
hydrologicznego Jeziora Brajmura wraz z wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego
oczyszczalni mokradeł w rejonie ul. Wilczewo w Grajewie.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział,

że

zwiększenia

środków

na

wymienione

zadania

wynikają

z przeprowadzonych postępowań przetargowych, po czym wypowiedź obudował szerokim
kontekstem merytorycznym.
Pan Andrzej Ciechanowicz- Członek Komisji
Zapytał, czy stać budżet miasta na wydatkowanie kwoty 42.000,00 zł na zakup samochodu
dla MOSiR?

Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że to konieczność, a następnie poinformował, że proponuje się przesunięcie
środków w łącznej kwocie 42 000,00 zł, z rozdz. 92601 (OHS) z § 4170 – 4 180,00 zł, §
6050 (oszczędności z realizacji zadania: Rozbudowa miasteczka ruchu drogowego w Parku
Solidarności) – 36 700,00 zł, § 6060 – 120,00 zł oraz z rozdz. 92604 (Hala) z § 4140 –
1000,00 zł do rozdz. 92604 (Hala) z § 6060 – 42 000,00 zł, celem zabezpieczenia środków
finansowych na zakup samochodu służbowego, ponieważ obecny samochód jest
wyeksploatowany. Dodał, że konieczność zakupu samochodu dla potrzeb MOSiR wynika
między innymi stąd, że kolejny obiekt – pumptrack w Parku Solidarności będzie oddany
w użytkowanie dla MOSiR - jako kolejne zadanie. Dodał, że obecny samochód jest już tak
wyeksploatowany, że nadaje się już tylko do zezłomowania. Poinformował, że zakupiony
pojazd będzie służył do przewozu sprzętu i narzędzi typu kosiarki itp. na obiekty będące w
użytkowaniu MOSIR.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Komisji Budżetu RM
Zapytał o powody proponowanych zmian finansowych polegających na

przesunięciu

środków 4 500,00 zł, z rozdz. 75023 z § 4260 do § 4390 z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów gruntownej analizy dokumentów przetargowych oraz wydanie stosownej opinii,
dotyczy postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie zadania: Modernizacja
oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych
i sodowych na oprawy LED.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że jest to wydatek na pokrycie kosztów gruntownej analizy dokumentów
przetargowych oraz wydanie stosownej opinii przez ekspertów. Dotyczy to postępowania
przed Krajową Izbą Odwoławczą w zakresie zadania: Modernizacja oświetlenia ulicznego
w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych rtęciowych i sodowych na oprawy LED.
Dodał, że to spowodowało, że przetarg można było rozstrzygnąć i tym samym zakończyć
postępowania odwoławcze oraz podpisać umowę z wykonawcą zadania. Powiedział, że ma
nadzieję,

że jeszcze w tym roku nastąpią pewne prace związane z realizacją zadania

pn.:”Modernizacja oświetlenia ulicznego w Mieście Grajewo - wymiana opraw drogowych
rtęciowych i sodowych na oprawy LED”. Dodał, że dzięki takim działaniom nie trzeba będzie
zwracać dotacji.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Komisji Budżetu RM

Zapytał czy jest możliwość doświetlenia przejść dla pieszych mocniejszym strumieniem
światła?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że ww. projekt tego nie zakłada, ale będziemy to robić poprzez inne projekty
po opracowaniu niezbędnej dokumentacji. Dodał, że jeszcze w tym roku będziemy
doświetlać dwa przejścia.
Pani Elżbieta Nietupska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej RM
Zapytała o lokalizację tych przejść?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
O odpowiedź na to pytanie poprosił radnego Andrzeja Ciechanowicza, który jako pracownik
Starostwa Powiatowego w Grajewie wydał pozwolenie na ich realizację .
Pan Andrzej Ciechanowicz- Członek Komisji
Odpowiedział, że chodzi o przejścia zlokalizowane przy ul. Mickiewicza i Konstytucji 3-go
Maja.
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Podziękował A. Ciechanowiczowi za dbałość o szybkie, efektywne oraz bez zbędnej zwłoki
wykonywanie zadań w stosunku do Miasta w zakresie wydawania pozwoleń budowlanych.
Podkreślił, że wnioski Miasta procedowane są bez zbędnej zwłoki, co ułatwia realizację
zadań.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
W związku z brakiem kolejnych zgłoszeń do dyskusji zarządziła głosowanie imienne, ale
przedtem sprawdziła kworum ( 15 radnych).
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2020 r.
/ głosowanie: 14 -głosów-za, 0-przeciw, 1-wstrz. się, brak głosu -0,
nieobecni - 3
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 20 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Ogłosiła wynik głosowania, a następnie przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku

obrad.
d) zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.
/ Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi Zał. Nr 21 do prot./
Materiały w powyższej sprawie członkowie Komisji otrzymali wraz
z materiałami na posiedzenie Komisji – w wersji elektronicznej( na tablety).
- inicjatywa uchwałodawcza:Burmistrz Miasta Grajewo, pan Dariusz Latarowski
- referują:Burmistrz Miasta Grajewo, pan Dariusz Latarowski; Skarbnik Miasta, p. Grzegorz
Kurzątkowski
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zaopiniowaniu poddała projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta Grajewo na lata 2020-2036.
W związku z brakiem zgłoszeń do dyskusji zarządziła głosowanie imienne.
Komisje w głosowaniu imiennym pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Grajewo na lata
2020-2036.
/ głosowanie: 14 -głosów-za, 0-przeciw, 1-wstrz. się, brak głosu -0,
nieobecni - 3
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 22 do prot./
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Ogłosiła wynik głosowania, a następnie przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku
obrad.
Ad9.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
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 imienne w sprawie jego przyjęcia. Przedtem sprawdziła kworum
16 radnych).

(

Komisje w głosowaniu imiennym przyjęły Protokół nr 22/20 z dnia
28 października 2020 roku z posiedzenia połączonych komisji Rady Miasta bez uwag, co do treści.
/ głosowanie: 16 głosów-za, 0 -przeciw, 0-wstrz. się, brak głosu -0, nieobecni – 2./
/ Wykaz głosowania imiennego stanowi Zał. Nr 23 do prot./
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Obrad
Podał wynik głosowania i przeszedł do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad10.
/-Wolne wnioski i informacje. /
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Otworzył realizację punktu jak wyżej.
W ramach wolnych wniosków i informacji głos zabrali:
Pani Julia Klaudia Ksepko- Kurkowska- Członek Komisji
Zapytała, czy istnieje możliwość remontu garażu na os. 1000-lecia przynależącego do
Miasta, z uwagi na jego zły stan techniczny, czy może będą działania zastępcze by w tym
miejscu powstało coś innego?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że różne były pomysły na zagospodarowanie łącznie z jego wyburzeniem,
ale z uwagi na wysokie koszty od pomysłu odstąpiono. Dodał, że innym pomysłem było
zorganizowanie parkingu na tym terenie, ale przeszkody natury przestrzennej nie pozwoliły
na realizację. Kontynuując temat powiedział, że remont oczywiście jest możliwy, ale
w obecnej sytuacji są ważniejsze wydatki.

Powiedział, że w obecnej chwili bardziej

koncentruje się na rewitalizacji centrum miasta. Jeszcze raz podkreślił, że na dzisiaj są
ważniejsze wydatki, ale jeśli Rada Miasta uzna, że należy wydać środki na polepszenie
warunków dla osób garażujących na tym terenie to temat podejmie. Zwrócił jednak uwagę,
że może to pociągnąć za sobą roszczenia najemców garaży wobec Miasta w sprawie
wykonania remontu tych obiektów. Stwierdził, że wg jego oceny najrozsądniejszym
rozwiązaniem byłoby wyburzenie.
Pani Julia Klaudia Ksepko- Kurkowska- Członek Komisji
Stwierdziła, że pięknie został zagospodarowany Park Solidarności ale schody nadal nie są
wyremontowane, pomimo, że jest taka potrzeba nawet ze względów bezpieczeństwa.
Zasugerowała potrzebę ich przebudowy.

Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Ad vocem odpowiedział, że remont tych schodów nie przyniesie oczekiwanych efektów,
zaś ich przebudowa to już inwestycja, którą musi poprzedzić szereg uzgodnień. Dodał, że
Miasto posiada potrzebną dokumentację wraz z pozwoleniami. Powiedział, że zgodnie
z wyceną koszt tego zadania z dostępnością dla osób niepełnosprawnych to ok. 900 tys.
zł. Kontynuując temat poinformował, że chciałby przystąpić do realizacji tego zadania po
uzyskaniu dofinansowania ze środków zewnętrznych, np. z rezerwy rządowej. Stwierdził,
że z uwagi na wysoki koszt zadania, na chwilę obecną nie ma uzasadnienia do podjęcia
się realizacji tego zadania wyłącznie ze środków budżetu miasta. Powiedział, że jeszcze
szereg prac jest do zrobienia w Parku Solidarność, ale inwestowanie wyłącznie z budżetu
miasta nie wchodzi już w grę. Następnie podziękował radnym za włączenie się
w aranżowanie miejskiej przestrzeni – ufundowanie drzewek do posadzenia w Alei dębów
w Parku Solidarności.
Pani Julia Klaudia Ksepko- Kurkowska- Członek Komisji
Zapytała, kiedy zostanie wykonany chodnik w pasie drogowym ul. ŁazienneJ?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że wkrótce, ponieważ spłynęły już oferty do przetargu i obecnie czekamy na
jego rozstrzygnięcie.
Pani Julia Klaudia Ksepko- Kurkowska- Członek Komisji
Zapytała, czy na wzór toalety ustawionej w Parku Solidarności istnieje możliwość
zainstalowania takich urządzeń w pozostałych parkach?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że tak, pod warunkiem, że Rada Miasta wskaże źródła finansowania,
ponieważ jej koszt to ok. 150 tys. zł. Powiedział, że dostrzega potrzebę ale są jakby
ważniejsze tematy.
Pan Arkadiusz Zbigniew Skawski- Członek Komisji
Powiedział, że po raz trzeci zwraca się do Pana Burmistrza o zrealizowanie wniosku
z sierpnia 2019 roku w sprawie zamontowania dwóch luster pionowych na skrzyżowaniu
ulic Wiktorowa i Targowa, po czym poprosił o podanie przybliżonego terminu realizacji tego
wniosku. Następnie zapytał, czy zostaną wyciągnięte konsekwencje za zniszczenie
nawierzchni w Parku Solidarności przez ciężki?

Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że:
- wniosek w sprawie zamontowania luster będzie zrealizowany niezwłocznie;
- w Parku Solidarność odbywał się montaż placu zabaw za pomocą ciężkiego sprzętu
i dlatego doszło do uszkodzenia kilku płytek chodnikowych, które zostaną naprawione przez
wykonawcę zadania. Wyjaśnił, że była to jedyna możliwość wjazdu na ten teren.
Pan Arkadiusz Zbigniew Skawski- Członek Komisji
Zapytał czy planowane są nasadzenia drzew na terenie parkingu położonym przy ul. Ks.
J. Popiełuszki?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że zagospodarowanie terenu przy ul. Ks. J. Popiełuszki to rozpoczęcie
procesu rewitalizacji centrum Grajewa. Dodał, że został złożony wniosek do Funduszu
Inwestycji Lokalnych, który aktualnie jest w ocenie. Dodał, że dworzec PKS docelowo
będzie przeniesiony na teren dworca PKP, po zmianie organizacji ruchu. Potwierdził, że
planowane są nasadzenia na tym terenie ale wyłącznie na gruncie stanowiącym własność
Miasta. Poinformował, że będzie to parking publiczny na bezpłatny z 2 miejscami do
ładowarek pojazdów elektrycznych.
Pan Arkadiusz Zbigniew Skawski- Członek Komisji
Zapytał, czy GDDKiA w związku z podcinką i wycinką drzew na terenie miasta planuje
nowe nasadzenia?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że tak. Będąc przy głosie pokrótce omówił sytuacje z drogą S-16 oraz
przedstawił warunki współpracy z GDDKiA.
Pan Arkadiusz Zbigniew Skawski- Członek Komisji
Zapytał, czy Rada Miasta zajmie stanowisko w sprawie przebiegu drogi S16 na odcinku EłkKnyszyn, wybierając Wariant 1 przebiegu trasy- najkorzystniejszy dla miasta Grajewo?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Ad vocem odpowiedział, że petycji z poparciem Wariantu 1 zostało złożonych już wiele,
w tym stanowisko Burmistrza jako organu wykonawczego miasta oraz Starosty Powiatu
Grajewskiego. Dodał, że dostrzega sens w podjęciu przez Radę Miasta na dzisiejszej sesji

uchwały wspierającej działania Burmistrza w sprawie poparcia Wariantu 1 przebiegu trasy.
Dodał, że w tej sprawie ma wsparcie lokalnych parlamentarzystów oraz Prezydenta Ełku.
Stwierdził, że każdy inny wariant lub zaniechanie realizacji trasy Via Carpatia
pominięciem

miasta

Grajewo

będzie

stanowił

o

wykluczeniu

z
gospodarczym

i komunikacyjnym naszego miasta, Powiatu i regionu. Dodał, że od wielu lat Grajewo jest
środowiskiem, firm transportowych, które w naturalny sposób definiują przyszłość
gospodarki opartej na sprawnym przepływie towarów. Powiedział, że nie możemy zgodzić
się na to, aby przebieg drogi S16 utrudniał dostęp do naszego miasta, zwłaszcza, że będą
tu łączyć się trasy komunikacyjne: Via Baltica, Rail Baltica i Via Carpatia.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
Zebrała najistotniejsze punkty tej dyskusji, po czym zwróciła się z zapytaniem, czy Radni
popierają pomysł o przyjęciu Stanowiska w sprawie przebiegu drogi S126 na odcinku EłkKnyszyn wybierając Wariant 1 przebiegu trasy.
Radni pomysł poparli.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Komisji Budżetu RM
W związku z zakończeniem remontu Klubu Hades poruszył temat przeniesienia Grajewskiej
Izby Historycznej do wyremontowanego obiektu, zwracając się z zapytaniem, czy jest tam
wystarczająco dużo miejsca na pomieszczenie zbiorów?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Ad vocem odpowiedział, że to pytanie do dyrektora GCK, który przeniesienie Izby
Historycznej do Klubu Hades uznał za najlepsze rozwiązanie. Temat obudował szerokim
kontekstem merytorycznym.
Pan Andrzej Niewiarowski – Przewodniczący Komisji Budżetu RM
Zapytał, czy cały obiekt Klubu Hadesu będzie przekazany na potrzeby GIH?
Pan Dariusz Latarowski – Burmistrz
Odpowiedział, że wyłącznie ta część pomieszczeń, które były w dyspozycji GCK, natomiast
pozostała część obiektu nadal będzie w dyspozycji MOSiR i grup sportowych.
Pani Halina Muryajs-Rząsa- Przewodnicząca Rady Miasta
Poparła pomysł o przyjęciu na dzisiejszej sesji przez Radę Miasta, stanowiska w sprawie
przebiegu drogi S126 na odcinku Ełk-Knyszyn wybierając Wariant 1 przebiegu trasy.

Ad11.
Pani Monika Stefańska – Przewodnicząca Obrad
W związku z wyczerpaniem wszystkich tematów objętych porządkiem obrad, zamknęła
posiedzenie, pożegnała zgromadzonych, dziękując wszystkim za udział.
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Barbara Poniatowska
Przewodnicząca Obrad
/Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych RM/
Monika Stefańska

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

