
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej  

i Komunalnej Rady Gminy Białowieża  Nr  27/2017 
z dnia 6 marca 2017 r. 

 

Posiedzenie odbyło się w sali kinowej, przewodniczyła p. Małgorzata Szpakowicz, 
Przewodnicząca Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Gminy 
Białowieża. W posiedzeniu Komisji wzięli udział członkowie Komisji wg listy obecności 
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Komisji o godzinie 12.30 otworzyła posiedzenie Komisji i po 
powitaniu członków Komisji oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 
uczestniczy 6 członków Komisji Planowania, co wobec składu Komisji wynoszącego 6 radnych 
stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.   

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia: 
1. Plan pracy brygady komunalnej w 2017 roku 

2. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Białowieża plan prac porządkowych, 
przygotowanie do  sezonu turystycznego. 

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

4. Sprawy różne. 
 

Ad.1 i Ad.2 
Zakres prac brygady w poszczególnych miesiącach roku 2017 przedstawiła M. Tyszko-

Lemecha następująco: 
OKRES ZIMOWY 

Styczeń, luty, marzec: 
1. Odśnieżanie dróg 

2. Posypywanie ulic i chodników. 
3. Opróżnianie śmietniczek ulicznych. 
4. Bieżące naprawy w budynkach gminnych oraz prace remontowe. 
5. Utrzymanie sprzętu i narzędzi oraz konserwacja w celu zimowego utrzymania dróg. 
6. Przygotowanie lokali wyborczych. 

 

 OKRES WIOSENNY 

Marzec, kwiecień ; 
1. Sprzątanie po zimie ulic, chodników i poboczy. 
2. Opróżnianie co tydzień śmietniczek ulicznych. 
3. Utrzymanie stadionu. 
4. W zależności od warunków atmosferycznych remonty dróg gruntowych. 
5. Uzupełnianie ubytków w asfalcie. 

Maj: 
1. Obsługa i utrzymanie parkingu. 
2. Podkaszanie poboczy dróg – 2 razy w miesiącu 

3. Koszenie stadionu - raz w miesiącu i w zależności od potrzeb 

4. Obkaszanie klubów gminnych – raz w miesiącu 

5. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej –  raz w ciągu 2 miesięcy 

6. Bieżące naprawy w budynkach gminnych. 
7. Obkaszanie i utrzymanie czystości przy wieżach widokowych – 2 razy w miesiącu 



8. Wybieranie śmietniczek - dwa razy w tygodniu  
 

OKRES LETNI 
Czerwiec, lipiec, sierpień: 
1. Utrzymanie dróg gruntowych, koszenie poboczy kosiarką bijakową – 2 razy w miesiącu 

2. Koszenie stadionu-  raz w miesiącu i w zależności od potrzeb 

3. Podkaszanie zieleni wykaszarkami –  raz w miesiącu 

4. Równanie żywopłotu –  raz w miesiącu 

5. Koszenie na parkingu – na bieżąco 

6. Utrzymanie zieleni i czystości na miejscach pamięci narodowej –  raz w ciągu 2 miesięcy  
7. Utrzymanie czystości przy świetlicach wiejskich –  raz w miesiącu koszenie trawy i 

sprzątanie 

8. Obsługa imprez okolicznościowych Noc Kupały, Peretocze itp. 

OKRES JESIENNY 

Wrzesień, październik, listopad: 
1. Prace porządkowe na drogach gminnych – na bieżąco 

2. Grabienie liści – na bieżąco 

3. Koszenie kosiarką bijakową – na bieżąco  
4. Grabienie liści na stadionie – na bieżąco 

5. Sprzątanie jesienne miejsc pamięci narodowej dwa razy w miesiącu 

6. Usuwanie drzew na terenie całej gminy – na bieżąco 

7. Obkaszanie zarośniętych dróg – 2 razy w miesiącu 

8. Wybieranie śmietniczek ulicznych – raz w tygodniu  i w zależności od potrzeb 

9. Bieżące remonty. 

Grudzień: 
1. Prace bieżące – remontowe. 
2. Przygotowanie sprzętu do okresu zimowego. 
3. Utrzymanie zimowe dróg. 
4. Przygotowanie piasku, soli do zimowego posypywania dróg. 

Bieżące utrzymanie czystości na przystankach autobusowych. 
Bieżąca naprawa dróg. 
Inne prace: 
- Codzienne roznoszenie listów 

- Rozbiórka tam bobrowych. 
- Obsługa PSZOK 

- Obsługa parkingu 

- Ogrzewanie budynku OSP – palenie w c.o. 
- Rozbiórka budynku świetlicy w Teremiskach 

 Przewodnicząca Komisji odczytała treść pisma z Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie 
utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Białowieża. pismo jest z września 2016 
roku  ,, Ustosunkowując się do pisma Pana Wójta w wyżej wymienionej sprawie wyjaśniamy, 
że sprawa utrzymania czystości i porządku w miejscowości Białowieża naszym zdaniem 
powinna być troską wszystkich tj. Zarządu Dróg, Gminy Białowieża oraz mieszkańców. 
Wyrażamy przekonanie, że jest to oczywiste. Tylko takie podejście i współpraca skutkować może 
osiągnięciem najlepszego efektu na tym polu działania. Informujemy, że obowiązki w zakresie 
utrzymania czystości i porządku określone w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach są nam znane i realizujemy je w ramach posiadanych mocy 



przerobowych i środków finansowych. Nie można tu milczeniem pominąć faktu, że w pierwszej 
kolejności realizujemy i będziemy realizować zadania związane z usuwaniem potencjalnego 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. między innymi uzupełnianie ubytków w 
jezdniach, uzupełnianie oznakowania drogowego, uzupełniania nawierzchni poboczy naprawą 
i remontem przepustów drogowych itp. (..) Ponadto informujemy, że nadal realizujemy i 
będziemy realizować zadania w powyższym zakresie na terenie Gminy Białowieża. Reasumując 
powyższe liczymy na owocną współpracę w przyszłości” Przewodnicząca odczytała również 
zakres prac jakie były wykonane w pierwszym półroczu roku poprzedniego w zakresie 
utrzymania czystości na terenie Gminy Białowieża tj.:  
- wykaszanie pasów zieleni kosą spalinową (maj, czerwiec), 
- sprzątnięcie wykoszonej trawy oraz podcinanie żywopłotów na ul. O. Gabiec, ul. Kolejowej, 
ul. Parkowej i ul. Waszkiewicza (maj, czerwiec), 
- sprzątanie ulic powiatowych z piasku i śmieci wraz z załadunkiem  na przyczepę i 
wywiezienie (marzec). Komisja liczy, że w roku bieżącym również te prace zostaną wykonane  
tak samo jak w roku poprzednim. 
- zabiegi pielęgnacyjne drzew, podcinanie gałęzi lip, ręczny załadunek gałęzi na przyczepę, 
wywóz podciętych gałęzi (czerwiec), 
- roboty porządkowe w miejscu podciętych drzew na ul. Waszkiewicza i Olgi Gabiec 
(czerwiec). Odnosząc się do powyższego Przewodnicząca Komisji powiedział, że należy 
zwrócić uwagę, aby pracownicy Zarządu Dróg Powiatowych nie przycinali tak mocno gałęzie 
na lipkach. Można przyciąć tylko 30% a nie do samego pnia. 
- pozostałe roboty utrzymaniowe to: remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą 
mineralno-asfaltową na zimno (luty - ulice w Białowieży i droga Białowieża Teremiski Budy;  
kwiecień – ulice powiatowe w Białowieży i droga Białowieża Teremiski Budy Czerlonka), 
remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i gresami (maj – ulice 
powiatowe w Białowieży i droga Białowieża Teremiski Budy Czerlonka; czerwiec – ulice 
powiatowe w Białowieży i droga Białowieża Teremiski Budy Czerlonka), 
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych poprzez odśnieżanie i posypywanie piaskiem z solą.                    
Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem, czy jest takie sprawozdanie z drugiego półrocza 
oraz czy za każdym razem Gmina występuje do  Zarządu Dróg o takie zestawienie 

Pani Sekretarz odpowiedziała, że Gmina w ubiegłym roku dwukrotnie wystąpiła z 
prośbą do Powiatu. Z uwagi, iż Rada zobowiązała Wójta do wystąpienia do Starosty w sprawie 
sposobu odśnieżania oraz nieodśnieżania chodników w Białowieży, wystąpiono z 
następującym pismem ,,W imieniu Gminy Białowieża kolejny raz występuję do Pana Starosty z 
prośbą o podjęcie działań zmierzających do utrzymania we właściwym stanie porządkowym 
elementów pasów drogowych dróg powiatowych na terenie tutejszej Gminy. Podczas obrad 
XXVII Sesji Rady Gminy Białowieża, zobowiązany zostałem przez radnych do wystąpienia do 
Starosty Hajnowskiego z zapytaniem. Dlaczego nie są odśnieżane ciągi piesze znajdujące się w 
pasach drogowych Waszych dróg w miejscowości Białowieża. Tegoroczna zima obfitowała w 
intensywne opady śniegu. Chodniki, które nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie 
nieruchomości przyległych do pasa drogowego nie są odśnieżane przez właścicieli tych 
nieruchomości. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na chodnikach, oddzielonych od 
nieruchomości pasem zieleni w tym uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń należy do zarządcy drogi (art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach). Chodniki w Białowieży w bieżącym roku ani razu nie były 
odśnieżane przez służby Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce.  Nawet jeśli chodzi o odcinek 
Olgi Gabiec, na którym pas zieleni pomiędzy nieruchomością a chodnikiem  ma szerokość kilku 
metrów. Jednocześnie uprzejmie przypominam, że pomimo dwukrotnie przedstawianego przez 
Gminę Białowieża projektu porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu 
bieżącego utrzymania dróg powiatowych w miejscowości Białowieża w Gminie Białowieża 



(pismo z 12 sierpnia i 5 października 2016r) Powiat nie podjął rozmów w tej sprawie a na nasze 
wystąpienie z 5 października 2016 r do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Bardzo 
proszę o odpowiedź na niniejsze wystąpienie na piśmie. Stanowisko Starosty w przedmiotowej 
sprawie przekażę radnym na kolejnej Sesji Rady Gminy Białowieża”. Pismo jest z dnia 28 
lutego 2017 r. i do dnia dzisiejszego brak jeszcze odpowiedzi. Gmina za każdym razem pisze 
lecz nie zawsze otrzymuje odpowiedź.  

Radny W. Wołkowycki zaproponował, aby Wójt zastosował wykonanie zastępcze i 
obciążył Zarząd Dróg Powiatowych. Trzeba wywiązywać się z przepisów, to co do niego 
należy. 

Podczas dyskusji padły następujące stwierdzenia  
Wiceprzewodnicząca Rady E. Laprus zaproponował, aby Wójt spotkał się z Starostą i 

przeprowadził rozmowę negocjacyjną.  
Pani Sekretarz odpowiedziała, iż uczestniczyła w takich rozmowach tj. z Zarządem 

Powiatu Hajnowskiego przy projektowaniu przebudowy ul. O. Gabiec. Pani Kierownik 
przedstawiła koncepcję przebudowy, były rozmowy. Obecnie relacje się popsuły. Gmina z 
Zarządem ,,przerzuca” się pismami od ponad półtora roku. Żadnej decyzji Wójt nie wydał, gdyż 
liczymy na współpracę.  

Radny W. Wołkowycki przedstawił radnym jakie jest podejście w tej sprawie Pani 
Kierownik ZDP. Kilka lat temu na spotkaniu Rady z Panią Kierownik padło od radnego 
propozycja, aby Powiat za prace jakie są wykonywane przez mieszkańców i przez 
pracowników Gminy przy drogach powiatowych w części przekazał dofinansowanie dla 
Gminy. Odpowiedź Pani Kierownik była taka ,,jeśli  pan chce aby dookoła pana było ładnie, to 
niech pan zamiata i kosi”.    

Radny J. Droń powiedział, że  jest świadkiem takiego stanu rzeczy od ponad 10 lat. Cały 
czas trwają rozmowy w tej sprawie. Powiat ignoruje potrzeby Gminy Białowieży.  

Komisja dyskutowała nad kosztami jakie ponosi Gmina przy sprzątaniu dróg 
powiatowych a jakie koszty poniósł Powiat.  

Komisja stoi na stanowisku, aby konsekwentnie egzekwować i zmusić Powiat do 
działania.  

Dyskusja dotycząca planu prac brygady         
Uwagi: 

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o ujęcie 

- w okresie kwietniowym utrzymanie miejsc pamięci narodowej. 
 - w maju wybieranie śmietniczek dopisać w okresie nasilonego ruchu turystycznego zależnie 
od potrzeb. 
 Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na długi okres majowy i w związku  z powyższym 
dodano -  Ponadto w okresie 10 dniowego długiego weekendu zadbać o bieżące zbieranie 
odpadów komunalnych z pasów drogowych dróg gminnych i parkingu 

- w okresie czerwiec, lipiec, sierpień dodać  wybieranie śmietniczek 2 razy w tygodniu i w razie 
potrzeb 

- naprawa i uporządkowanie tablic informacyjnych oraz wykaszanie przy tablicach 

Przewodnicząca Komisja   
- dosiewanie trawy, tam gdzie brakuje  - np. parking 

- sadzenie kwiatów 

Radna E. Malzahn zwróciła uwagę na estetykę terenu przed Hotelem Białowieskim oraz na 
parkujące samochody przy drodze, które ograniczają widoczność i stwarzają pewne zagrożenie 
dla poruszających się pojazdów. Zaproponowała aby zwrócić się do właścicieli hotelu, aby 
zabronili pracownikom i gościom hotelowym parkowania (szczególnie na terenach zielonych).  
Również zwróciła się z prośbą, aby Urząd Gminy administracyjnie wpłynął na właściciela 
posesji (gdzie kiedyś był młyn), żeby naprawił rozwalający się płot. 



Radny J. Droń przedstawił podobną sytuację przy ul. Zaułek Rudników rozwalający się 
dom.  

Radny W. Wołkowycki zaproponował aby na terenie Gminy Białowieża przeprowadzić 
przegląd posesji celem ich uporządkowania.   

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z pytaniem. Czy obkaszanie poboczy dróg dwa razy 
w miesiącu, to dotyczy maja czy również czerwca ,lipca i sierpnia? 

Pracownik merytoryczny M. Tyszko-Lemecha odpowiedziała, że wszystko zależy od aury. 
Jeżeli będzie taka potrzeba, to koszenie będzie na bieżąco.  

Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby w tych miesiącach wpisać bieżące 
obkaszanie. Następnie zwróciła się o wyjaśnienie jakie prace będą w ramach utrzymania 
czystości przy gminnych klubach (czy będzie raz w miesiącu skoszona trawa, wypielony 
chodnik przed świetlicą, i naprawione ogrodzenie).  

Pani M. Tyszko-Lemecha poinformowała, że będzie to tylko wykaszanie. Świetlicami 
administruje Białowieski Ośrodek Kultury. Jeżeli zgłosi taką potrzebę wykonania prac do 
Wójta, to takie prace zostaną wykonane. Gmina ze swojej strony będzie wykaszać teren świetlic 
raz w miesiącu.  

     Przewodnicząca Komisji zwróciła się z propozycją, aby plan przedstawiony dla komisji 
został uzupełniony o wyżej zgłoszone zapisy i przesłany członkom komisji. Komisja wróci do 
planu na kolejnym posiedzeniu.  

Radna Irena Buszko zwróciła się z prośbą o wyrównanie drogi w Czerlonce w miejscu gdzie 
zatrzymuje się autobus. Droga jest w bardzo złym stanie, są straszne doły. Pani Sekretarz 
odpowiedziała, że Gmina wystąpi do Nadleśnictwa i zasygnalizuje powyższy problem. 

Radna E. Malzahn zwróciła się z zapytaniem, czy coś ruszyło w sprawie Arhelanu.  
Pani Sekretarz przedstawiła następująco, że przy ustalaniu warunków zabudowy pod 

budowę sklepu, to Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wyraził zgody na wykonanie 
zjazdu na tą nieruchomość Arhelanu i wskazali, że zjazd będzie się odbywał drogą gminną. Ten 
zjazd jest ujęty w planach jako wjazd do sklepu. To, że ludzie jeżdżą jak chcą dla PZDW nie 
przeszkadza. Właściciel sklepu zwracał się z prośbą do PZDW o wyrażenie zgody na ułożenie 
płyt i otrzymał odpowiedź negatywną. Jest zgoda na równanie tego wjazdu kruszywem, 
piaskiem itp. materiałem.  

Komisja wnioskuje o zorganizowanie spotkania trzech użytkowników (Gmina, Arhelan, 
PZDW) celem ustalenia wjazdu do sklepu i uporządkowania terenu przy sklepie. Wniosek nie 
został przegłosowany.  

Podsumowując Przewodnicząca Komisji zwróciła się o: 
- przełożenie planu prac brygady na następne posiedzenie (plan zostanie uzupełniony o 

propozycje Komisji przez pracownika merytorycznego i przesłany dla Komisji), 
- odłożenie sprawy dróg powiatowych do końca tego miesiąca. Również zwróciła się do 

Pani Sekretarz o powiadomienie Komisji jak wpłynie odpowiedź od Powiatu. Komisja spotka 
się ponownie, zapozna się z odpowiedzią. Kolejne posiedzenie w sprawach porządkowych 
odbędzie się pod koniec marca lub początek kwietnia.   
 

Ad. 3 
 Analiza realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisję Planowania i Radę Gminy w roku 
2016. 
 Przewodnicząca Komisji odczytała odpowiedź Wójta  
Szanowni Państwo, 
W związku z niewystarczającą informacją ustną przekazaną Państwu podczas Sesji Rady 
Gminy Białowieża przedstawiam ją w formie pisemnej. Nie uwzględniłem odpowiedzi na 
wnioski, których uchwałę już Państwo podjęliście, tym samym zostały one zrealizowane.  
Odpowiedzi na wnioski poszczególnych komisji: 



Analiza wniosków Komisji Rewizyjnej zostały pominięte przez Przewodnicząca Komisji M. 
Szpakowicz. Przy analizie wniosków Komisji Oświaty Przewodnicząca zwróciła się do 
Przewodniczącej Oświaty E. Laprus z zapytaniem czy przeprowadzić analizę. Przewodnicząca 
E. Laprus powiedziała, że chciałaby porozmawiać w sprawie targowiska i ma kilka pytań do 
Wójta w sprawie projektu (kiedy i jaki ten projekt będzie,). Następnie została odczytana 
odpowiedź na wnioski Komisji Oświaty tj.: 
- prace nad zmianą nazw ulic w Białowieży trwają. Stosowna uchwała zostanie przekazana 
Radzie Gminy po zakończeniu konsultacji społecznych, 
- wniosek o wykonanie targowiska gminnego przy ul. Waszkiewicza został odrzucony ze 
względu na jego nieopłacalność i chęć wydzierżawienia terenu przez prywatnego 
przedsiębiorcę, co wiąże się z uzyskaniem dodatkowego dochodu. W budżecie Gminy została 
zarezerwowana kwota na wykonanie projektu w innej lokalizacji.  
Przewodnicząca Komisji Oświaty E. Laprus w swej wypowiedzi nie zgodziła się z 
uzasadnieniem. Zdaniem jej jest, że ,,nie po to mamy targowisko, żeby Gminie się opłacało 
tylko żeby ludzie mieli gdzie kupować warzywa - nie z chodnika”.    
- prace w celu wykorzystania rzeki Narewka do celów przeciwpożarowych trwają. Obecnie 
poszukujemy źródeł wsparcia finansowego min. w PROW, WFOŚ i LP.  
- budynek we wsi Teremiski w dniu 20.01.2017 przeszedł ocenę stanu technicznego wraz z 
udokumentowaniem fotograficznym. Obiekt wymaga rozebrania. W obecnej chwili trwa 
wycena robocizny oraz opracowania dokumentacji i sprawdzenie niezbędnych zgłoszeń.   
 

Analiza wniosków Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej: 
Wniosek 3/16 

- proszę o przeanalizowanie uchwały i wskazanie, które punkty Państwu nie odpowiadają i jakie 
zmiany chcieliby Państwo wprowadzić. 
Przewodnicząca Komisji M. Szpakowicz powiedziała cyt. ,,Tak jak Państwu mówiłam, nie mam 
swojej ściągawki. Natomiast chodzi o uchwałę odnośnie tablic reklamowych, odnośnie 
umieszczania reklam na budynkach gminnych. My wnioskując omówiliśmy tą uchwałę. 
Wskazaliśmy jakie punkty należy zmienić. Proszę Państwa, tym zajmowaliśmy się w marcu 
zeszłego roku. W protokole nie znalazły się nasze wskazania, jak rozumiem nagranie nie zostało 
zarchiwizowane, więc w tym momencie zastanawiam się nad celowością analizowania po raz 
kolejny tej samej uchwały, bo my się kręcimy w kółko. Cały czas wracamy do tego samego. Cały 
czas nic nie jest zmieniane i szczerze mówiąc ja straciłam zapał, żeby ciągle wracać do tego 
samego. Jesteśmy organem kolegialnym i od Państwa zależy czy będziemy wracać do tego 
samego, i będziemy cały czas analizować, wskazywać i czekać? Czy po prostu zostawiamy, 
niech kolejna Rada  Gminy zajmuje się tym. Czekam na Państwa odpowiedzi.” 
      Radna E. Malzahn zwróciła się z zapytaniem o ustawę krajobrazową. Czy będą podjęte 
zasady. 

Pani Sekretarz odpowiadając poinformowała, że urząd czekał na opracowanie audytu 
krajobrazowego woj. podlaskiego przez Urząd Marszałkowski. W audycie zawarte byłyby 
określenia i gminy mogłyby się wzorować opracowując uchwały krajobrazowe. Marszałek na 
opracowanie takiego dokumentu ma trzy lata od wejścia w życie ustawy krajobrazowej. 
Podejmując uchwałę krajobrazową Gmina mogłaby się narazić na niezgodne zapisy i w 
związku z powyższym czeka na powyższy dokument.  

Na zapytanie Przewodniczącej Komisji, czy pochylimy się jeszcze raz nad tym, czy 
odkładamy na czas bliżej nieokreślony. Radna E. Malzahn zaproponowała, aby pracownik 
merytoryczny spróbował przygotować powyższą uchwałę w oparciu o zapisy ustawy.  

Wobec powyższego Przewodnicząca Komisji zwróciła się z prośbą do pracowników 
merytorycznych cyt. ,,żeby to pracownicy Gminy nam przedstawili swoje propozycje, bo do tej 
pory my działaliśmy w ten sposób, że Komisja siadała, Komisja czytała, Komisja 



opracowywała, a Gmina to przyjmowała bądź nie. Natomiast zasada jest troszeczkę inna. 
Pracownicy Gminy przygotowują, nam przedstawiają a my oceniamy, zgadzamy się bądź 
dajemy inne rozwiązanie. W tym roku tak będziemy prowadzic komisje. Ja będę prowadzić tak 
komisje, że oczekuję od Gminy więcej inicjatywy i że  to pracownicy Gminy przedstawiają nam 
gotowe rozwiązania”. 

Pani Sekretarz odnosząc się do powyższej wypowiedzi zwróciła z zapytaniem cyt. ,,A 
kiedy to Państwo przygotowaliście projekt uchwały a myśmy tylko ,,klepnęli”? Kiedy to tak 
było, że  Państwo opracowaliście projekt uchwały,  przynieśli gotowe materiały?” 

Pani Przewodnicząca Komisji Kultury odpowiedziała, że wybierze takie sytuacje i 
przedstawi. Takie sytuacje były np. propozycja włączenia do studium dróg gminnych wzdłuż, 
których będzie się można budować.  

Przewodnicząca Komisji Planowania powiedziała cyt. ,,Pozwoli Pani Sekretarz, że ja 
na przyszłą  Komisję przygotuję nad czym my siedzieliśmy. Jestem dobra akurat w 
zestawieniach, więc takie zestawienie Pani przygotuję odnośnie tego co Komisja robiła, co 
przygotowała. Czasami po trzy razy robiliśmy Komisje, żeby doprowadzić sprawę do końca”.    

Biorąc powyższe pod uwagę Pani Sekretarz powiedział, że jeżeli jest taka wola Rady 
aby uchwalić uchwałę krajobrazową, to Gmina taki projekt przygotuje. 
Wniosek nr 5/2016  
Komisja całą korespondencję otrzymała 26.07.2016 r.  
Pani Przewodnicząca Komisji powiedziała cyt. ,,z tego co sobie przypominam (bo jak mówią 
swojej ściągawki nie wzięłam) był to wniosek Komisji odnośnie wystąpienia do Wodociągów 
bodajże (nie pamiętam czego). Fakt faktem, że Gmina wystąpiła do Wodociągów z prośbą o 
przygotowanie konkretnych zestawień, natomiast nie ma ciągu dalszego. My nie 
wnioskowaliśmy o to, żeby Gmina wystąpiła tylko, żeby Gmina przygotowała konkretne 
rozwiązanie. Jeżeli Wodociągi nie odpowiadają, to trzeba do nich wysłać ponaglenie. Komisji 
nie urządza tylko wysłanie jednego pisma i sprawa jest załatwiona, bo sprawa nie została 
załatwiona do dnia dzisiejszego. Dla mnie to nie jest rozwiązanie, nie jest żadna odpowiedź 
wysłanie pisma. Chcemy wiedzieć jaki jest ciąg dalszy”. 
 Pani Sekretarz powiedziała, że cyt. ,,Państwo nie macie racji, bo Wodociągi odpisały.  
W pierwszej wersji nam odpowiedzieli, że oni stan rzeczowy to proszę bardzo. Za to stan 
finansowy, to oni nie są w stanie nam powiedzieć jaki majątek my posiadamy w wodociągach i 
kanalizacji. W związku z powyższym my ten majątek ustaliliśmy,. Została przeprowadzona 
inwentaryzacja. Wodociągi pokazały nam stan rzeczowy w metrach bieżących lub w km. 
Obecnie oni nam przedstawili mapę całej Gminy Białowieża z zaznaczonymi wszystkimi 
przyłączami do każdej nieruchomości na kolorowo (na niebiesko wodę, na pomarańczowo 
przyłącza). Pani . Tyszko-Lemecha dodała, że jest na etapie weryfikacji. Kontynuując dalszą 
wypowiedź Pni Sekretarz powiedziała, że na dzień dzisiejszy współpraca z Wodociągami jest 
bardzo dobra. Ze strony Wodociągów jest deklaracja współudziału w finansowaniu inwestycji 
zarówno kanalizacji sanitarnej przy ul. Wojciechówka jak i wodociągu ul. Kamienne Bagno w 
ten sposób, żeby spiąć ul Browską, Meleszkowską, Centurę  i zasilić z drugiej strony przez 
Kamienne Bagno. Obecnie dokumentacja jest przygotowywana i zostanie podpisane 
porozumienie w którym będzie zawarte, że Gmina zakupi materiały a Wodociągi własnym 
staraniem (robocizną i sprzętem) tą instalację wybudują. Dokumentacja wod-kan jest do wglądu 
w urzędzie.  
 Przewodnicząca Komisji powiedziała, że cyt. ,,odpowiedź na wniosek, że komisja całą 
korespondencję otrzymała 26 lipca jest po prostu nieprawdą ponieważ Komisja otrzymała tylko 
pismo gminy do Wodociągów i nic ponadto. Patrząc na to w chwili obecnej, ten nasz wniosek 
został zrealizowany aczkolwiek nie mamy odpowiedzi”. 
 Radna E. Malzahn zwróciła się z prośbą, aby na wszystkie wnioski jakie są kierowane 
przez Komisję były pisemne odpowiedzi.  



Pracownik merytoryczny M. Tyszko-Lemecha poinformował, że Gmina tą 
dokumentację otrzymała niedawno i jest one w trakcie weryfikacji.  

Wniosek 6/16 

Odpowiedź została przekazana ustnie 7 grudnia 2017. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy 
odpowiedzi z Ministerstwa Środowiska. 
 Pani Przewodnicząca Komisji przypomniała Radnym, że wniosek dotyczył OZE.  

Wniosek 7/16 

Ściągalność opłat wzrosła po wprowadzeniu wysyłania częstszych upomnień. 
 Wniosek 8/16 

W miarę możliwości propozycje zostały wprowadzone do budżetu oraz zaakceptowane i 
przegłosowane większością głosów Rady Gminy  Białowieża. Wszystkie remonty dróg i 
chodników będą wykonywane w miarę możliwości finansowych Gminy Białowieża.  
  Komisja przerwała analizę wniosków i zwróciła się do Pani Sekretarz o uzupełnienie 
odpowiedzi na stan faktyczny tj. dzień dzisiejszy. Również zwróciła się, aby przy udzielaniu 
odpowiedzi był zawarty treść wniosku. 
 

Ad. 4 
Z uwagi na brak spraw różnych Przewodnicząca zakończyła posiedzenie o godzinie 13:50. 
 

      Protokołowała 

      Barbara Bajko                                                                           Przewodnicząca Komisji 

         Małgorzata Szpakowicz 


