
PROTOKÓŁ Nr 26/16 

z posiedzenia  

Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej  

Rady Gminy Białowieża z dnia 29 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 13.00 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. Plan budżetu na rok 2017. 
2. Plan pracy Komisji na 2017 rok. 

3. Sprawy różne. 
 

Ad. 1 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła niezrealizowane wnioski Komisji Oświaty w 

sprawie budżetu na rok 2017 tj. 
z 10 listopada 2016 r 

1) O podjęcie działań w celu lokalizacji punktu czerpania wody dla celów 
przeciwpożarowych na rzece Narewka.     

2) Wykonanie targowiska dla mieszkańców Gminy Białowieża w roku 2017. 
Skarbnik na prośbę radnego W. Wołkowyckiego przedstawiła co będzie wchodziło w skład 
dochodów majątkowych zaplanowanych na rok 2017 tj.: 160 tys. zł dotacja Miasta Hajnówka, 
28 400 zł. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, 100 tys. zł z tytułu 
sprzedaży, 1000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drobnych), 915 885 zł środki 
z nadleśnictwa (ul. Nowa 336 774zł, 201 351 zł Dąbrowa). Następnie radny poruszył temat 
zadłużenia podatników wobec Gminy. Zwrócił się z prośbą aby radca prawny sprawdził jakie 
są skuteczne kroki prawne aby odzyskać od dłużników należne środki finansowe lub w 
postaci mienia. Skarbnik odpowiedziała, iż taka opinia jest przygotowana przez radcę. Jest 
wskazana procedura jaka należy przejść aby móc taką nieruchomość przejąć. Procedura jest 
skomplikowana i długotrwała z udziałem komornika. Komisja prosi o zapoznanie z tą 
procedurą na kolejnej komisji.   

Wniosek 

Komisja wnioskuje o energiczne i skuteczne egzekwowanie zadłużeń wobec Gminy 

za głosowało 5 radnych.   
Radny W. Wołkowycki zwrócił się do komisji z prośbą aby roku 2017 powrócono do tematu 
dochodów i wydatków z tytułu utrzymania czystości. Komisja zajmie się tym tematem w 
lutym.  

Po zakończeniu dyskusji komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywną opinią budżetu na 

rok 2017. 

za głosowało 5 radnych (jednogłośnie)  
 

 

     

 

 



 

Ad. 2 

Plan pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej 

w 2017 roku 

Miesiąc Temat Uwagi 

Styczeń 1. Analiza realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisję 
Planowania i Radę Gminy w roku 2016. 

2. Analiza zamierzeń inwestycyjnych Gminy w 2017 roku.  

Połączone 
komisje 

Luty 1. Gospodarka odpadami na terenie  Gminy 

2. Należności podatkowe - ściągalność zaległości od podatników 

3. Plan pracy brygady komunalnej w 2017 roku 

4. Analiza zarządzania i utrzymania gminnych zbiorczych 

urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 

 

Marzec 1. Zapoznanie się z obiektami gminnymi, z ich wykorzystaniem 
oraz regulaminami  

2. Zapoznanie się z zasadami ustawiania tablic reklamowych, 
umowami oraz opłatami za nie. 

3. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Białowieża - 

plan prac porządkowych, przygotowanie do sezonu 
turystycznego. 

 

Kwiecień 1. Stan dróg gminnych i terenów zielonych w gminie, plan 
naprawy dróg – lustracja w terenie 

2. Budowa dróg i chodników /modernizacja, remonty w 2017 oraz 

priorytety na lata następne. 
3. Roczne sprawozdanie finansowe instytucji gminnych 

 

Maj 1. Analiza wykonania budżetu Gminy Białowieża za rok 2016 

2. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białowieża z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2016 

 

Czerwiec 1. Gminne zasoby mieszkaniowe (lokale mieszkaniowe i 

usługowe) 
2. Zapoznanie się ze stanem sieci wodno-kanalizacyjnej oraz 

zabezpieczeniem przeciwpożarowym. 

 

Wrzesień 1. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2017 

2. Podstawy i założenia do budżetu na 2018r. 
 

Październik 1. Plan budowy i remontu dróg gminnych w roku 2018 

2. Plan gospodarki (remontów) komunalnych zasobów 
mieszkaniowych w roku 2018 

 

Listopad 1. Analiza projektu budżetu Gminy Białowieża na rok 2018. 
2. Podatki i opłaty lokalne 

3. Stan wykonania  budżetu przez instytucje gminne za trzy 
kwartały 2017 r. 

 

Grudzień 1. Analiza wykonania budżetu Gminy Białowieża za rok 2017. 
2. Zakres prac brygady komunalnej na rok 2018. 

 

Plan pracy komisji został przyjęty jednogłośnie. 

 

Radny W. Wołkowycki zwrócił się z prośbą do Sekretarza o zorganizowanie spotkania 

w sprawie Studium zagospodarowania przestrzennego z zespołem opracowującym dokument. 
Ustalono, że spotkanie zostanie zorganizowane dnia 17 stycznia (wtorek) br.  

Przewodnicząca komisji zwróciła się o zawiadomienie mieszkańców w formie 
obwieszczenia (dużego formatu) iż do dnia 31 stycznia mogą składać wnioski do planu 
studium. Również taką informację należy umieścić na stronie internetowej.  



 

 

 

Ad. 3 

W sprawach różnych poruszono 

1) Monitoring zanieczyszczenia powietrza -  podczas sezonu grzewczego jest duże 
stężenie w powietrzu gryzącego, duszącego dymu, który prawdopodobnie jest 
skutkiem palenia śmieci, plastików. Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska 
zadeklarowała, że Komisja zajmie się tym problemem.       

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Planowania, 
Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy Białowieża o godzinie 13.45 zamknęła 
posiedzenie. 

 

Protokołowała                                                                               Przewodnicząca Komisji 
Barbara Bajko                                                                 Gospodarki Finansowej i Komunalnej 

            Małgorzata Szpakowicz 


