
PROTOKÓŁ Nr 25/16 
z posiedzenia  

Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej  
Rady Gminy Białowieża z dnia 12 grudnia 2016 roku. 

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

Małgorzata Szpakowicz, Przewodnicząca 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. 

Przewodnicząca 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.  

Plan posiedzenia: 
1. Zapoznanie się z planem budżetu na rok 2017 – ciąg dalszy. 

2.Sprawy różne. 

Ad. 1 
 Dalszy ciąg planu budżetu na rok 2017 przedstawiła Pani Skarbnik następująco: 

Wydatki  

Działalność usługowa  
Na 2017 rok planujemy wydatki w kwocie 134 570 zł. Są to wydatki na sporządzenie planu  

zagospodarowania przestrzennego gminy, projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu, projekty decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 

bieżące utrzymanie miejsc pamięci.  

Informatyka  
Wydatki w tym dziale na 2017 rok planujemy w kwocie 42 670 zł. Są to koszty bieżących 

konserwacji internetu szerokopasmowego oraz opłaty za dostęp do internetu, dzierżawę słupów 

na podwieszenie kabli światłowodowych, ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz za 

umieszczenie urządzeń sieci telekomunikacyjnej w pasie drogowym.  

Administracja publiczna  
Ogólne wydatki administracji publicznej w 2017 roku wyniosą 1 748 666 zł, z czego przypada 

na:  

• urzędy wojewódzkie, tj. utrzymanie stanowiska pracy do spraw dowodów osobistych i 

ewidencji ludności (zadania zlecone – 17 800 zł, środki własne – 76 076 zł)  

• działalność Rady Gminy i jej organów – 70 680 zł  

• utrzymanie administracji 1 527 610 zł  

• promocja gminy – 8 500 zł  

• pozostała działalność (tj. składki na rzecz stowarzyszeń, do których należy gmina, 

koszty obsługi poboru podatków i opłat niepodatkowych, wypłaty prowizji sołtysom, 

zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego) – 

48 000 zł.  

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz 
sądownictwa  
Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2017 roku przewidziano kwotę 500 zł, tj. 

do wysokości otrzymanej dotacji.  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Wydatki w tym dziale przewiduje się w wysokości 58 428 zł. i są to:  

• wydatki na utrzymanie OSP – 48 028 zł, w tym:  



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20 368 zł  

- wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów, usługi konserwacyjne i naprawcze 

samochodów, ogrzewanie, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów, badania lekarskie, 

delegacje, szkolenia – 27 660 zł  

• organizację dodatkowych, ponadnormatywnych służb realizowanych przez 

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce na terenie gminy 

Białowieża – 6 000 zł oraz zakup paliwa do pojazdów służbowych Placówki Straży 

Granicznej w Białowieży – 3 000 zł  

• utrzymanie obrony cywilnej – 1 400 zł.  

Obsługa długu publicznego 
Koszty odsetek od kredytów i pożyczek długoterminowych oraz papierów wartościowych 

zaciągniętych w latach ubiegłych planuje się w kwocie 126 000 zł.  

Różne rozliczenia  
W budżecie gminy przyjęto kwotę 60 000 zł, jako:  

• rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki – 35 000 zł,  

• rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 25 000 zł, 

w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków pomniejszonych o wydatki 

inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz obsługę długu.  

Oświata i wychowanie  
Na utrzymanie oświaty w 2017 roku planuje się kwotę 2 643 088 zł, z czego przypada na:  

• wydatki bieżące – 2 402 950 zł  

- szkoła podstawowa – 1 208 700 zł  

- przedszkole – 393 100 zł  

- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy w przedszkolach w 

mieście Hajnówka – 12 000 zł  

- utrzymanie gimnazjum – 562 500 zł  

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 7 000 zł  

- dowożenie uczniów do szkoły – 25 000 zł  

- utrzymanie stołówki szkolnej – 189 900 zł  

- pozostała działalność– 4 750 zł (stypendia dla uczniów, zwrot kosztów nauczania religii)  

• wydatki inwestycyjne – 240 138 zł na:  

- przebudowę obiektów po starej szkole -50 000 zł  

- monitoring Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 15 000 zł  

- modernizacja kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – 152 138 zł  

- wymiana wykładziny podłogowej w sali gimnastycznej – 23 000 zł.  

 Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, czy w budżecie są ujęte środki z na 

dostosowanie budynku ,,schroniska” z przeznaczeniem na przedszkole lub urząd. Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że takie środki nie zaplanowano.    

Planowana kwota subwencji na 2017 rok wynosi 1 539 784 zł i jest ona mniejsza o 100 tys. zł 

od roku 2016.  

Edukacyjna opieka wychowawcza 
W projekcie budżetu na 2017 rok wydatki na ochronę zdrowia planuje się w kwocie 129 000 

zł, z przeznaczeniem na:  

• koszty przewozu próbek do laboratorium ZOZ Hajnówka – 8 000 zł  

• zwalczanie narkomanii – 1 000 zł  

• przeciwdziałanie alkoholizmowi – 120 000 zł.  

Pomoc społeczna  
Planowane wydatki na pomoc społeczną wyniosą: 827 855 zł, z czego przypada na:  



• zadania zlecone w kwocie 13 000 zł. Są to składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.  

• zadania własne w kwocie 814 855 zł, w tym:  

- zakup usług w domach pomocy społecznej – 106 000 zł  

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 000 zł  

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej – 15 000,-zł  

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe – 222 000 zł  

- zasiłki stałe – 100 000 zł  

- dodatki mieszkaniowe – 2 000 zł  

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 327 855 zł  

- dożywianie – 40 000 zł. 

Edukacyjna opieka wychowawcza  
Wydatki w tym dziale planowane są w kwocie 67 300 zł na:  

• utrzymanie świetlicy szkolnej – 63 300 zł  

• wypłaty stypendiów socjalnych – 4 000 zł.  

 Rodzina  
Wydatki na 2017 rok planuje się w kwocie 1 465 200 zł, z czego przypada na:  

• zadania własne w kwocie 7 200 zł na rodziny zastępcze  

• zadania zlecone w kwocie 1 458 000 zł na:  

- świadczenia wychowawcze – 843 000 zł  

- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 615 000,- zł.  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Wydatki na 2017 rok planuje się na poziomie 953 533,02 zł, z czego przypada na:  

• gospodarkę odpadami (koszt wywozu odpadów, częściowe koszty wynagrodzenia 

pracowników odpowiadających za prowadzenie zadania, aktualizację i konserwacje 

programu niezbędnego do prowadzenia wymiaru, inkaso) – 192 400 zł  

• usuwanie wyrobów zawierających azbest – 7 109,02 zł  

• oczyszczanie wsi – 2 000 zł  

• utrzymanie zieleni – 6 000 zł  

• serwis i przeglądy kolektorów słonecznych – 36 000 zł  

• odławianie bezdomnych psów – 3 000 zł  

• konserwacja i oświetlenie uliczne - 74 000 zł  

• wydatki na ochronę przyrody pokrywane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                  

– 5 000 zł  

• utrzymanie brygady remontowo-budowlanej (wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń, bhp, ubezpieczenia, paliwo do ciągników, doposażenie w narzędzia 

pracy, itp.)                           – 358 024 zł  

• pozostała działalność (podatek od nieruchomości) – 270 000 zł.  

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, jaka jest kwota zabezpieczona  na 

doposażenie w narzędzia pracy dla brygady remontowo – budowlanej. Pani Skarbnik 

odpowiedziała, że jest przeznaczona kwota w wysokości 30 tys. zł na zakup paliwa i drobnych 

materiałów i narzędzi.  



Radny W. Wołkowycki zwróciła się z zapytaniem, czy jest prowadzona ewidencja wykonanej 

pracy brygady w przeliczeniu na wypracowany zysk. Również zwrócił uwagę, że zaplanowana 

kwota na gospodarkę odpadami jest o 52 400 zł niższa od zaplanowanych wydatków i w 

związku z powyższym zadał pytanie czy stawka za odbiór odpadów ulegnie zmianie. Wójt 

odpowiedział, że w roku 2017 będzie konieczność podwyższenia stawek.  

 Również radni zwrócili się z prośbą aby przy naborze wniosków na bezpłatny odbiór 

azbestu od mieszkańców bardziej rozpowszechnić tą informację.   
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Planuje się wydatki na 2017 rok w kwocie 366 134 zł, z przeznaczeniem na:  

• bieżące utrzymanie instytucji kultury oraz organizację imprez kulturalnych – 354 134 

zł, w tym:  

- dotacja dla Białowieskiego Ośrodka Kultury – 234 698 zł  

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Białowieży – 119 436 zł  

• wydatki inwestycyjne na modernizację świetlic w Pogorzelcach, Podolanach i Budach 

– 12 000 zł.  

Radny W. Wołowycki zwrócił się z zapytaniem czy kwota przeznaczona na modernizację 
świetlic została dobrze wyliczona i jest wystarczająca na przeprowadzenie remontów. Wójt 

odpowiedział, że kwoty są symboliczne. Gmina będzie się starać pozyskać środki z LGD 

Puszcza Białowieska, gdyż Gminę nie stać na przeprowadzenie takich inwestycji z własnych 

środków.   

Kultura fizyczna  
Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 5 000 zł, na:  

• dotację dla stowarzyszeń sportowych działających na terenie Gminy na realizację 
zadań w zakresie upowszechniania sportu wśród młodzieży – 5 000 zł.  

Radny W. Wołkowycki zwrócił się z zapytaniem czy powyższa kwota jest adekwatna do 

zapotrzebowania stowarzyszeń sportowych w przełożeniu na imprezy jakie organizują i ich 

osiągnięcia. Zaproponował aby reaktywować imprezę sportową Bieg Żubra. Wójt 

odpowiedział, że planuje się powrócić do organizowania takiej imprezy i prawdopodobnie 

będzie zorganizowana w 2017 roku, która będzie cykliczna i dwudniowa.  

 Następnie skarbnik poinformowała o autopoprawce projektu budżetu gminy, która 

została podjęta zarządzeniem w dniu 9 grudnia i dotyczy: 

- ujęcie w wydatkach majątkowych dotacji dla Miasta Hajnówka i Starostwa  

- w rozdz. 90019 po stronie wydatków przesuwa się kwotę w wysokości 5 000 zł na rozdz. 

90095 ,,pozostała działalność” oraz kwotę z rozdz. 90002 przesunięto do rozdz. 90003 

- w BOK na wydatkach planowana była dotacja w wysokości 234 698 zł, w tabelce dotacja była 

ujęta kwota o 1200 zł mniejsza.   

Stan zadłużenia Gminy  
Stan długu na dzień 01 stycznia 2017 roku wyniesie 3 851 727 zł, w roku 2017 Gmina ma 

zaplanowane do spłacenia kwotę w wysokości 287 568 zł  

 Podczas dyskusji zwrócono się z następującymi pytaniami: 

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy wszystkie wnioski komisji przegłosowane zostały 

uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2017. 

 Wójt odpowiedział, że nie wszystkie wnioski zostały zaakceptowane. Następnie 

skarbnik przedstawiła, że: 

- na utrzymanie zieleni zwiększono kwotę na 6 000 zł, 

- na każdą świetlicę (3 świetlicy) przeznaczono kwotę w wysokości 4 000 zł, 

- nie została zabezpieczona kwota na remont lub rozebranie świetlicy w Teremiskach, 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, co z budynkiem ,,starej szkoły”, jakie będą 
podjęte działania. Wójt odpowiedział, że zleci wykonanie takiego kosztorysu. 



Przewodnicząca Komisji Oświaty zwróciła się z zapytaniem o targowisko, dlaczego nie będzie 

tej inwestycji. Zdaniem jej jest, że liczenie zysków jest nie na miejscu. Gmina powinna 

stworzyć godne warunki dla kupujących i sprzedających. W Białowieży również sprzedawane 

są wędliny, sery i gdyby były lepsze warunki, to liczba sprzedających z pewnością uległaby 

zwiększeniu.  

Odnosząc się do powyższego Wójt powiedział, że teren na targowisko jest za mały, wjazd nie 

jest dostatecznie szeroki aby mogła wjechać chłodnia oraz  jest zainteresowana osoba na 

dzierżawę tego terenu i z tego tytułu Gmina będzie mogła czerpać dodatkowy dochód.  

 Przewodniczący zwrócił się do Wójta aby na wszystkie wnioski, które zostały 

przegłosowane na komisji i przekazane do realizacji była udzielona pisemna odpowiedź z 

uzasadnieniem dlaczego nie zostanie wniosek zrealizowany.  

 W dalszej odpowiedzi co do realizacji wniosków skarbnik poinformowała: 

- remont drogi, mostu na Dąbrowie – wniosek ujęto do realizacji w budżecie, 

- remont i wyposażenie budynku świetlicy w Podolanach, zagospodarowanie terenu – wniosek 

ujęto do realizacji w budżecie, 

- zapewnienie wynagrodzenia świetlicowej w Podolanach – projekt budżetu BOK jest wyższy 

od tegorocznego, czy zostało to ujęte w projekcie – pytanie należy zadać do Dyrektora BOK, 

 Komisja ponownie powróciła do dyskusji nad lokalizacją targowiska i wskazano 

następujące miejsca: 

- plac apelowy, 

- gminny parking, 

Wójt poinformował radnych, że zgodnie z zapisami w uchwale w sprawie trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej komisje rady, proponując wprowadzenie nowego wydatku lub 

zwiększenie wydatku przewidzianego w projekcie budżetu, zobowiązane są wskazać źródła 

jego finansowania.     

 Radny W. Wołkowycki poruszył temat dotyczący dzierżawy gruntów, opłaty za 

umieszczone urządzenia wodne i kanalizacyjne w pasach dróg powiatowych i wojewódzkich - 

wydatek przypisany na utrzymanie oczyszczalni w wysokości 700 zł oraz inne wydatki 

związane z utrzymaniem (tj. zajęcie pasa drogi powiatowej i wojewódzkiej). Gmina od  

Wodociągów rocznie otrzymuje kwotę w wysokości 22 tys. zł (0,10 zł na zużyty 1 m3) i po 

odjęciu powyższego wydatku w kwocie 15 tys. zł. Gminie pozostanie 7 tys. zł.  Zdaniem 

Radnego jest, iż należy podjąć działania aby ten dochód był większy i do tego tematu należy 

wrócić. Należy przejrzeć umowę z Wodociągami wynegocjować wyższą kwotę oraz warunki. 

Również zwrócił się z zapytaniem, czy były jakiekolwiek zwolnienia, umorzenia w podatkach. 

Wójt poinformował, iż takich zwolnień nie było. Następnie poruszył temat egzekwowania 

należności w opłatach i podatkach oraz zwrócił się z zapytaniem, czy próbowano wprowadzić 
oszczędności oraz zwrócił się aby w ramach współpracy z Euroregionem nagłośnić ile gminy 

tracą z tytułu podatku leśnego (parki, rezerwaty i inne tereny ochronne – utracone korzyści). 

trzeba wskazać, że to jest celowe uszczuplanie budżetu gmin.       

 Następnie Skarbnik przedstawiła projekt WPF na lata 2017 – 2036 następująco: 

Projekt wieloletniej prognozy finansowej sporządzony został zgodnie z art.226-232 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje lata 2017 – 2036, czyli 

do końca spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wieloletnia prognoza finansowa została 

opracowana w głównej mierze w oparciu o źródła dochodów budżetu na poziomie realnym do 

uzyskania, z uwzględnieniem danych ze sprawozdań za lata 2014-2015, trzy kwartały roku 

2016 oraz przewidywanego wykonania roku 2016. WPF określa poziom zadłużenia, wielkość 
wydatków bieżących oraz wydatków przeznaczonych na spłatę bieżących i planowanych 

zobowiązań, określa kwotę wolnych środków lub nadwyżki oraz usprawnia zarządzanie 

finansami gminy. dochody i wydatki na rok 2017  



W 2017 roku wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie przewidywanego 

wykonania roku 2016. W kolejnych latach objętych prognozą założono coroczny wzrost 

wpływów z dochodów bieżących, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek 

podatkowych średnio o 0,1 – 0,4 % dla każdego kolejnego roku. Począwszy od roku 2021 

przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, iż planowanie wzrostów poza 2021 rok obarczone 

jest zbyt dużym ryzykiem błędu. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wartości 

szacunkowe ze sprzedaży majątku na rok 2017 i lata 2018 – 2019. Planuje się sprzedaż czterech 

lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Krzyże, lokali mieszkalnych w 

Czerlonce oraz działki w obrębie Podolany o powierzchni 0,06 ha. Przy planowaniu 

uwzględniono również spłaty rat w latach 2017 – 2023 z tytułu sprzedaży lokalu w roku 2015. 

Począwszy od roku 2024 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. wydatki bieżące 

planuje się z tendencją spadkową  w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016. 

Zmniejszenie wydatków wiąże się z utrzymaniem zatrudnienia na poziomie 2016 roku oraz 

wprowadzaniem planu wydatków bieżących z tytułu otrzymywanych w trakcie roku dotacji na 

zadania własne i zlecone. Wydatki bieżące w ramach dotacji na zadania zlecone świadczenia 

wychowawcze 500 plus zaplanowane zostały do 2017 roku. Od 2018 roku nie planuje się 
wydatków bieżących z w/w tytułu. Wydatki na 2017 rok na wynagrodzenia i pochodne 

zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016. W kolejnych latach 

przewiduje się wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o ok.0,1 do 

0,2 %. W kolejnych latach planuje się wzrost wydatków bieżących średnio o 1,2 do 1,3 %. 

Począwszy od roku 2022 przyjęto stałe wielkości wydatków uznając, iż planowanie wzrostów 

poza 2022 rok obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Wynik budżetu - projekt budżetu na 

2017 rok przewiduje deficyt w kwocie 768 105,- zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym 

budżetu. W okresie 2018 – 2036 prognozowane budżety w poszczególnych latach wykazują 
nadwyżki, które w kolejnych latach pokrywają spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 

oraz wykup obligacji. Przy takiej konstrukcji budżetów zadłużenia z roku na rok ulegają 
zmniejszeniu. Całkowita spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek ma nastąpić dopiero w roku 

2036. Przychody na rok 2017 planowane są przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 

1 055 673,- zł. Natomiast rozchody na spłatę rat kredytów i pożyczek planuje się w kwocie    

287 568,- zł. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych 

wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy 

ustalony na podstawie średniej arytmetycznej z trzech poprzednich lat wynosi w roku 2016 – 

11,64 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączęń, 
obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy ustalony na 

podstawie średniej arytmetycznej z 3 poprzednich lat wynosi 11,60 %. W prognozie na lata 

2018 – 2036 również zostały spełnione dopuszczalne wskaźniki spłaty zobowiązań. 
Z uwagi, ze w dniu 29 grudnia 2016 r. odbędzie się sesja, Przewodnicząca 

poinformowała, iż Komisja spotka się przed sesją i przegłosuje projekt. 

 

Ad. 2  

W sprawach różnych zostały poruszone następujące tematy 

1) Wystąpienie  pismem do Wójta odnośnie jakie oczekiwania ma komisja tj.: 

Szanowny Panie Wójcie 

 Komisja Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża 

zamierza rozpatrzyć na posiedzeniu w lutym 2017 sprawę zarządzania i utrzymania gminnych 

zbiorczych urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

 W szczególności komisja prosi o przygotowanie informacji w niżej wymienionych 

sprawach: 



1. Oceny aktualności zapisów umowy zawartej pomiędzy gminą a zarządzającym tymi 

urządzeniami. 

2. Oceny stanu technicznego urządzeń, w tym spełniania przez Zarządzającego 

obowiązków właściwego ich utrzymania, dokonywania przeglądów technicznych i tp. 

Stan mienia gminnego przedstawiony ilościowo, wartościowo oraz przestrzennie 

(mapy). 

3. Oceny współpracy z Zarządzającym, w tym realizacji wniosków ze strony gminy. 

4. Oceny stanu zapewnienia wody do celów gaśniczych (w tym punkty czerpania wody na 

rzece Narewce)? 

5. Informacji o ilości nieruchomości nie podłączonych do wodociągu i kanalizacji. 

6. Wniosków niezbędnych dla poprawy obsługi w zakresie wod-kan. mieszkańców gminy. 

7. Informacji o ilości zamontowanych (wymienionych wodomierzy). 

8. Dotrzymanie warunków pozwolenia wodno-prawnego i ewentualne kary za ich 

niedotrzymanie. 

 Bardzo proszę, aby pracownik merytoryczny Gminy Białowieża w oparciu m.in. o 

informacje od zarządcy i przedstawił nam wszelkie szczegóły, zarówno wyżej wymienione jak 

też inne, które są istotne w poruszonym temacie. 

 Przedstawione informacje są potrzebne do oceny stanu technicznego i majątkowego 

instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Gminy Białowieża.  

  

2) Sprawy przekazane prze komisję i nie zrealizowane w 2016 roku.  

1. Wnioski luty 2016 : 

Posiedzenie Komisji Planowania: 

- cyt.: „Komisja zwróciła się aby pracownik merytoryczny przeprowadził rozeznanie jak jest w 

innych gminach i jak radzą z problemem ściągalności opłat i podatków. Komisja nie otrzymała 

odpowiedzi na to pytanie.” 

       2. Wnioski marzec 2016  

 Posiedzenie Komisji Planowania 

- cyt.: „Komisja zwróciła się z prośbą o uszczegółowienie wykazu nieruchomości gminnych i 

przesłanie go radnym. Do dnia dzisiejszego komisja takiego wykazu nie otrzymała.” 

Wójt odpowiedział, iż pracownik merytoryczni nie dysponuje czasem aby takie mapy 

sporządzić. Aby zakupić mapy jest to dodatkowy koszt. Obecnie jest opracowywany dokument 

Studium, w ramach którego takie mapy będą sporządzone. 

- cyt.: „Komisja z uwagi, iż nie otrzymała wykazu tablic umieszczonych w pasie dróg gminnych, 

zwróciła się z prośbą o zewidencjonowanie i sprawdzenie czy są pobierane opłaty. Również 
Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę, aby sprawdzić tablice, które ustawione są na terenie 

prywatnym, -  czy nie wchodzą na pas drogi gminnej. Brak informacji zwrotnej czy to zostało 

sprawdzone. „ 

- cyt.: „Prośba o uzupełnienie trawy na trawnikach przy parkingu a szczególnie na trawniku, 

który został uszkodzony przez osoby sprzedające pamiątki – przez cały sezon letni trawa nie 

została uzupełniona” .  

Sesja 

- cyt.: „Przygotowanie Gminy do sezonu turystycznego 2016 r. Przewodniczący zwrócił się z 

zapytaniem, czy zostały odnowione tablice informacyjne –wymiana map jak również mapy turystyczne w 

wersji folderu (w tworzeniu folderu miały uczestniczyć podmioty gospodarcze). 



Wójt odpowiadając na zapytanie Przewodniczącego Rody poinformował, iż została podpisana 

umowa na wykonanie takich map z terminem wykonania z końcem tego miesiąca (do końca marca 2016). 

Będą wykonane trzy duże mapy oraz folder. Odnośnie przygotowania do sezonu, to co roku są sprzątane 

ulice i gminny parking. Wszystkie miejsca przeznaczone pod handel przy parkingu zostały już wynajęte. W 

sprawie udostępniania kajaków zaproponował komisji aby się spotkała z przedstawicielem LOT w celu 

wypracowania jak ma przebiegać współpraca. W sprawie ławek i przystanków autobusowych, Wójt 

poinformował, iż być może będzie to finansowane z budżetu Gminy, gdyż LGD nie ogłasza jeszcze 

konkursów i nie wiadomo kiedy to nastąpi.” 

Wójt odpowiedział, że miały być zrobione trzy duże mapy ale z uwagi na ciągłość 
projektów nie można było ich wymienić. Została wymieniona tylko jedna mapa przed urzędem. 

Odnośnie folderów, to będzie spotkanie z przedsiębiorcami w dniu 20 grudnia br. miesiąc temu 

wpłynęły środki na sfinansowanie takich map i jest to kwota 1 000 zł. Gmina nadal poszukuje 

chętnych do współfinansowania wydania takich map.  

- Radna J. Morawska, „droga na Dąbrowę jest całkowicie nieprzejezdna oraz kiedy zostanie 

przeniesiony przystanek w Teremiskach. Na sesji Wójt odpowiedział: Z początkiem kwietnia 

będą wymieniane przystanki w Pogorzelcach, Teremiskach i Budach. Może to się przeciągnąć, 
gdyż obecnie opracowywany jest wygląd tego przystanku i zależy czy Gmina otrzyma suchy 

materiał.” 

Odp. Wójta do powyższego zapytania była następująca. Na jednej z sesji poinformowałem, że 

tam gdzie Gmina mogła wymienić przystanki, to zostały wymienione - zostały wymienione w 

Budach, w Białowieży. Kierownik Zarządu Dróg w Hajnówce zezwoliła na wymianę 
przystanków w tym samym miejscu i Gmina musi odsunąć je od krawędzi jezdni i w związku 

z powyższym jest konieczność ustawienia ich na terenie prywatnym. 

2. Wnioski kwiecień 2016  

Posiedzenie Komisji Planowania  

- cyt.: „Prosimy o przygotowanie nowej uchwały w sprawie określenia warunków umieszczania 

reklam na budynkach komunalnych i innych obiektach gminnych oraz ustalenia opłat z tego 

tytułu.” Był to wniosek formalny przegłosowany. Uchwała nie została przygotowana. 

Wójt odpowiedział, że według niego nie jest zasadna zmiana uchwały. 

3. Wnioski czerwiec 2016    

Posiedzenie Komisji Planowania  

- cyt.: „Komisja zwraca się do Wójta o wystąpienie do Wodociągów Podlaskich, o 

przedstawienie stanu sieci w Gminie Białowieża pod względem rzeczowym i finansowym na 

dzień 1 czerwca br.” Wniosek formalny przegłosowany.  

W sprawie powyższego wniosku rozpoczęto korespondencję z Wodociągami ( wysłano jedno 

pismo) ale nie została ona zakończona. Radny W. Wołkowycki zwrócił się z propozycją aby 

niezależna osoba sporządziła opinię na temat stanu sieci. W dalszej części radni zgłaszali i 

dyskutowali nad problemami jakością usług. Wodociągi nie posiadają inwentaryzacji sieci, są 
problemy z ciśnieniem w sieci, zalewane są studzienki kanalizacyjne i nieczystości wydostają 
się na zewnątrz, są duże zaniedbania w dokumentacji.  

- cyt.: „ Komisja zwraca się do Wójta o wystosowanie pisma do Ministra Środowiska w sprawie 

zapewnienia puli środków na realizację urządzeń w zakresie odnawialnych źródeł energii, co 

wpłynie na poprawę sytuacji atmosferycznej, czystość  powietrza w Gminie Białowieża.”  Był 

to wniosek formalny przegłosowany. Komisja nie otrzymała ani pisma ani odpowiedzi na 

wniosek. 



Odpowiedź Wójta brzmiała następująco, że pismo zostało wysłane ale do dnia dzisiejszego 

Gmina nie otrzymała odpowiedzi (czas oczekiwania na odpowiedź 4 miesiące).  

 

Wspólne posiedzenie Komisji Planowania i Komisji Środowiska 

- usunąć zamierające topole na ul. Mostowej 

Odp. Wójta: Wniosek o wycięcie został złożony, część drzew znajduje się na terenie 

prywatnym.  

- Komisja zwraca się o sprawdzenie stanu drzew w pasie drogi wszystkich ulic i usunąć te 

drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu. 

- ul. Podolany zapadnięta część drogi, dziury w jezdni 

- ul. Grudkowska - wjazd do sklepu Arhelan wymaga naprawy. Komisja zwraca się do Wójta 

o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich o naprawę wjazdu. 

- Zastawa - uzupełnić ubytki w asfalcie na wjeździe z Olgi Gabiec na ul. Polną 
- ul. Paczoskiego- dziury przed mostem, droga wymaga pilnej naprawy, jest w złym stanie 

- Parking gminny, teren przed parkingiem  - brak miejsc postojowych na parkingu dla 

niepełnosprawnych  

Wójt odpowiedział, że powyższe miejsca są wyznaczone 

- zadbać o estetykę terenu przed parkingiem, na terenie należącym do właściciela Arhelanu 

ustawione są stragany, które szpecą wygląd terenu. Komisja zwraca się z prośbą do Wójta o 

wystąpienie do właściciela terenu (właściciela Arhelanu) w celu ustalenia wzoru straganów, 

które zostaną wspólnie z Gminą ustalone.  

Komisja zwraca się o ponowne wystąpienie do właściciele w celu przeprowadzenia rozmów, 

negocjacji w powyższej sprawie. Zaproponowano aby tą sprawą zajęła się Komisja Oświaty, 

Kultury, Zdrowia. Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego 

- brak znaku informacyjnego ,,kierunek do parkingu”, który należałoby ustawić na wysepce 

Olgi Gabiec – Kolejowa. 

Wójt odpowiedział, iż taki znak jest ustawiony.  

 

4 Wnioski wrzesień 2016  

Posiedzenie Komisji Planowania 

 - „Podjąć bardziej energiczne działania w zakresie ściągalności zaległości.” – wniosek 

formalny, brak odpowiedzi o podjętych działaniach. 

  

- Komisja zwraca się o ujęcie w budżecie Gminy Białowieża na lata 2017/2018 następujące 

inwestycje: 

• Remont, uprzątniecie i zagospodarowanie budynku oraz placu świetlicy w 

Teremiskach,  

Odp. Wójta: inwestycja nie jest ujęta w budżecie, brak źródła dofinansowania 

• Remont drogi i mostu na Dąbrowę (w przypadku niewykonania w roku bieżącym), 

Odp. Wójta: Inwestycja będzie realizowana w ramach środków otrzymanych od Lasów 

Państwowych (z funduszu leśnego) 

• Zwiększenie wydatków na zieleń (kwiaty-klomby), 

• Remont i wyposażenie budynku świetlicy w Podolanach oraz  zagospodarowanie terenu 

wokół, 

• Zapewnienie wynagrodzenia świetlicowej w Podolanach, 

• wykonanie kanalizacji na ulicy Towarowej, 

• Naprawa dróg gminnych oraz chodników w obrębie Podolan, 

• Naprawa oraz uzupełnienie ubytków w jezdni ulicy Paczoskiego (przy moście), 



• zagwarantowanie kwoty na wydatki związane z przenośnymi toi toiami (parking, 

centrum i stadion),     

Odp. Wójta: będą trzy toi toie  

• Przebudowa ulicy Mostowej na całej długości. 

• Gminne targowisko, 

• Promenada od wieży widokowej do mostu wraz z oświetleniem, miejscami do 

sprzedaży i ławkami,  

• Kąpielisko (wspólnie z PTOP) oraz ścieżka rowerowa, 

Odp. Wójta: czekamy na ogłoszenie wniosków i może będzie to wykonane w ramach 

zbiornika małej retencji.   

• Rozebranie części starej szkoły zagrażającej bezpieczeństwo  

• Poprawa ciśnienia wody w wodociągu oraz zabezpieczenia p-poż. wschodniej części 

Białowieży.  

Które z powyższych pozycji zostały ujęte w budżecie na rok 2017? 

Z uwagi na złą jakość nagrania, nie wszystkie odpowiedzi Wójta zostały ujęte w protokole  

4. Wnioski październik 2016 r. 

Posiedzenie Komisji Planowania  

- cyt.: „Czy jest możliwe przejęcie za zaległości podatkowe nieruchomości podatnika.” – 

wniosek formalny przegłosowany – brak odpowiedzi. 

Sesja  

- Radna J. Morawska zwróciła się z ponowną prośbą o naprawę przepustu na drodze do 

Dąbrowy.  

odp. Wójta: Przepust został naprawiony.  

- Przewodniczący Rady zwrócił się o przekazanie mieszkańcom informację ,,Co mają zrobić, 
gdy znajdą padłą zwierzynę, gdzie mają dzwonić i pod jaki nr. telefonu.”- Wójt odpowiedział, 

że taka informacja zostanie przekazana mieszkańcom.   Informacja nie została przekazana 

mieszkańcom. 

- Skrzyżowanie ulic Kolejowa z ul. Graniczną. Należy podjąć kroki w kierunku polepszenia 

widoczności.    

  odp. Wójta: Gmina wystąpiła w tej sprawie do Zarządu Dróg w Hajnówce. Krzaki zostały 

wycięte  a w sprawie lustra brak jest jeszcze odpowiedzi 

5. Wnioski grudzień 2016 

- zakup piaskarki  

Odp. Wójta: wysłane zostało zapytanie ofertowe. Uzgodniono, że przez okres roku jeszcze 

będzie użytkowana stara piaskarka. W następnym roku będzie zakupiona nowa i cena 

zakupu będzie w granicach około 38 tys. zł.     



Komisja zwróciła się do Wójta o pisemną odpowiedź na wnioski, które nie zostały 

zrealizowane i na które Komisja nie otrzymała odpowiedzi.   

3) Plan Zarządzania Dziedzictwa Światowego Transgranicznego. Jest opracowywany 

projekt, który ma być sporządzony i przekazany do  ONZ w terminie do 1 lutego 2017 

r. W tych sprawach samorząd oraz mieszkańcy powinni być bardziej zaangażowani. 

Należy sprawdzić jakie są procedury podczas opracowywania takich planów, jakie są 
etapy i czy ze strony rady oraz urzędu nie wystąpiły zaniedbania.    

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Planowania, 

Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża o godzinie 16.15 zamknęła 

posiedzenie. 

Protokół sporządzono na podstawie nagrania cyfrowego.  

 

Protokołowała                                                                               Przewodnicząca Komisji 

Barbara Bajko                                                                 Gospodarki Finansowej i Komunalnej 

            Małgorzata Szpakowicz 


