
PROTOKÓŁ Nr 23/16 

z posiedzenia  

Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej  

Rady Gminy Białowieża z dnia 13 października 2016 roku. 

 

Posiedzenie odbyło się w lokalu Urzędu Gminy Białowieża, przewodniczyła p. Jowita 

Ewa Morawska, Wiceprzewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i 

Komunalnej Rady Gminy Białowieża. Udział wzięli członkowie Komisji oraz zaproszeni 
goście wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Wiceprzewodnicząca Komisji o godzinie 14.00 otworzyła posiedzenie Komisji i po 

powitaniu członków Komisji oraz gości, oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w 

posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co stanowi quorum pozwalające na 
podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

 Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco: 
1. Zaległości w opłatach na rzecz gminy Białowieża. 
2. Analiza materiałów sesyjnych. 
3. Sprawy różne. 

  

Ad.1 

 Zaległości podatkowe na rzecz gminy Białowieża przedstawiła p. skarbnik B. 
Masalska następująco.  
- Plan na rok 2016 z tytułu podatków i opłat wynosi 4 442 880 zł. 
- wykonano w I półroczu 2 315 678 zł.  
- zadłużenie z tytułu podatków i opłat wynosi ponad  632 tys. zł. (stan na koniec czerwca) 
- porównanie do poprzednich lat stan jest na tym samym poziomie  
- głównym dłużnikiem jest firma, która zalega na kwotę ponad 488 tys. zł. z tytułu podatku. 
Postępowanie wobec tej firmy trwa od roku 2008.  
- zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2015 i 2016 są na takim 
samym poziomie. Obecnie jest to kwota około 16 tys. zł. W roku 2016 poczynione zostały 
radykalne kroki w kierunku ściągalności (wysłano więcej upomnień niżeli w roku 2015).  
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zalega firma, o której była wcześniej mowa i jest 
to kwota ponad 21 tys. zł.  
Aby zwiększyć skuteczność w ściągalności zaległych podatków i opłat została zwiększona 
częstotliwość wysyłania upomnień (upomnienia będą wysyłanie po każdej racie).  
Na zapytanie, czy po wysłanych upomnieniach są dokonywane zaległe wpłaty p. Skarbnik 
odpowiedziała, że tak, szczególnie widać to w przypadku opłat za gospodarkę odpadami.  
- z tytułu czynszów zaległości wynoszą 3 400 zł, 
- z tytułu wynajmu zaległości wynoszą 2 700 zł, 
Pani Skarbnik przedstawiła informację GOPS odnośnie funduszu alimentacyjnego 

następująco: ,,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białowieży od 2005 roku realizuje 
zadania gminy związane z wypłacaniem zaliczki alimentacyjnej oraz prowadzeniem 
postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,  a od września 2008 roku funduszu 
alimentacyjnego. Obecnie wypłacamy 16 osobom fundusz alimentacyjny na kwotę 7 650 zł 
miesięcznie. Gminny Ośrodek w podjął działania wobec 17 dłużników. Działania te polegały 
na ustaleniu sytuacji materialnej i rodzinnej dłużnika poprzez przeprowadzenie wywiadu, 
odebraniu oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego oraz wpisanie do 
Krajowego rejestru długów. Ponadto Ośrodek wystąpił do gmin, na terenie których 
przebywają dłużnicy o podjęcie wobec nich działań. Występujemy zgodnie z ustawą do 
komornika sądowego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego  lub przyłączenie się 
do toczących się postępowań egzekucyjnych, po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po 
uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Należności 
te podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1619 z 599). 



Podkreślić należy, że działania te nie są czynnościami egzekucyjnymi gminy jedynie, w miarę 
możliwości, podejmują próby wsparcie organów egzekucyjnych poprzez ustalenie sytuacji 
majątkowej i próby aktywizacji zawodowej dłużników. 
  W Gminie Białowieża prowadzone są wszystkie możliwe czynności wobec 
dłużników alimentacyjnych lecz ściąganie zadłużenia w większości przypadków jest 
niemożliwe ze względu na sytuację majątkową oraz bezrobocie dłużników. 
 Informuję, że w 2015 roku zespół pracowników Wydziału Polityki Społecznej w 
Białymstoku przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości działań podejmowanych 
wobec dłużników alimentacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy 
osobom uprawnionym do alimentów, gdzie nie stwierdzono nieprawidłowości.” Fundusz 
alimentacyjny jest wypłacany z budżetu państwa.  
       Podczas dyskusji komisja zaproponowała aby rozważyć i sprawdzić czy podatnik może 
odpracować na rzecz Gminy kwotę jaką zalega.   
- zaległości od osób fizycznych z tytułu podatek od nieruchomości 128 670 zł. rolny 9 143 zł. 
oraz leśny 46 zł.    
  Podczas dyskusji nad uskutecznieniem ściągalności podatku i opłat od osób 
fizycznych, Komisja wypracowała wnioski o następującej treści: 

WNIOSEK 1 

Czy jest możliwe przejęcie za zaległości podatkowe nieruchomości podatnika. 

Za  4 radnych (jednogłośnie) 

WNIOSEK 2 

Przygotowując przetarg na zagospodarowanie odpadów zapisać w specyfikacji 
obowiązek dla przedsiębiorcy prowadzenie ewidencji odebranych worków z odpadami z 
każdej posesji.  

Komisja zwróciła uwagę, że nie wszystkie domy mają numerację oraz brak jest 
oznakowania ulic (np. Centura)  

Ad. 2 

Analiza materiałów sesyjnych 

Pani Sekretarz poinformowała, że będzie konieczność zmiany uchwały dotyczącej 
terminów opłat za odpady komunalne. Należy zmienić ostatnią wpłatę, która jest do 15 
stycznia, gdyż będzie problem z zamknięciem roku (proponowana zmiana będzie do 15 
grudnia). Kolejną sprawą jaką trzeba będzie poruszyć na sesji to zapewnienie w budżecie 
środków w wysokości  8 290 zł. na dokumentację projektową przebudowy ul. Olgi Gabiec 
(projekt został rozszerzony). Dotacja będzie przekazana do Powiatu.     

  

Ad. 3  
W sprawach różnych poruszono. 

1) Problemy na linii wodociągowej przy ul. Olgi Gabiec oraz słabe ciśnienie wody przy 
ul. Centura.  

Komisja zwróciła się  z prośbą o wystąpienie do Wodociągów Podlaskich o przesłanie map 
zawierających przebieg linii wod.-kan. Z uwagi, iż jest problem z odnalezieniem w niektórych 
miejscach przebiegu nitki jest konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji.  

Pani Sekretarz poinformowała jakie są planowane rozwiązania dotyczące niskiego 
ciśnienia oraz o konieczności przebudowy linii wodociągowej na ul. Olgi Gabiec z 
uwzględnieniem przyłącza do nieruchomości, które nie są podłączone do wodociągu.  

2) Kanalizacja ulicy Wojciechówka  

3) Niektóre lokalizacje ławek są uciążliwe dla mieszkańców. Osoby korzystające z ławek 
spożywają alkohol i zaśmiecają sąsiadujące posesje.  

 



W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji 

Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża o godzinie 15.15 

zamknęła posiedzenie. 

Protokół sporządzono na podstawie nagrania cyfrowego.  
 

Protokołowała                                                                               Wiceprzewodnicząca Komisji 

Barbara Bajko                                                                 Gospodarki Finansowej i Komunalnej 

                                                                     

                                                                                          Jowita Ewa Morawska 


