
PROTOKÓŁ  
z posiedzenia Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej  

i Komunalnej Rady Gminy Białowieża  Nr  28/2017 
z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

 

Posiedzenie odbyło się w sali Galerii OBOK przy ul. Sportowej 1, 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 14.00 otworzyła posiedzenie Komisji i po 

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

uczestniczy 5 członków Komisji Planowania, co wobec składu Komisji wynoszącego 6 radnych 

stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.   

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia: 

1. Roczne sprawozdanie finansowe instytucji gminnych 

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

2016 - uzupełnienie. 

3. Plan pracy brygady komunalnej w 2017 roku - uzupełnienie. 

4. Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Białowieża plan prac porządkowych, 

przygotowanie do sezonu turystycznego - uzupełnienie. 

5. Budowa dróg i chodników /modernizacja, remonty w 2017 oraz priorytety na lata następne. 

6. Analiza materiałów sesyjnych. 

7. Sprawy różne. 

 

Ad.1  
Roczne sprawozdanie finansowe instytucji gminnych przedstawiła księgowa I. Jaskółka 

następująco: 

1) Roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej 

- Bilans za rok 206 zakończył się zyskiem w wysokości 40,01 zł  

- przychody instytucji kultury wynosiły 113 900 zł z dotacji, 200 zł stanowiły pozostałe 

przychody operacyjne (księgozbiory otrzymane w formie darowizn od osób fizycznych i 

prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych) 3,54 zł odsetki  

- 114 063,53 zł to koszty działalności operacyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w tym : na 

zużycie materiałów i energii wydatkowano 13 870,51 zł, usługi obce 2 621,61 zł., 300 zł 

stanowiły podatki i opłaty, na wynagrodzenia 80 109,62 zł, ubezpieczenia społeczne 17 088,79 

zł., koszty rodzajowe 83 zł, 

- na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r biblioteka miała 2 097,71 zł jako aktywa, 

-po stronie pasywów 40,01 zł. zysk a 2 057,70 zł pozostałe kapitały tj. fundusz rezerwowy 

stworzony ze środków, które zostawały przez wszystkie poprzednie lata na rachunku 

bankowym. Z tego funduszu mogą być pokryte ewentualne straty np. w przypadku gdy dotacja 

od organizatora będzie za niska żeby pokryć wszystkie koszty instytucji. 

W sprawozdaniu przedstawiono na jakiej zasadzie instytucja działa, jakie są przyjęte zasady 

rachunkowości instytucji. W środkach trwałych jest zwiększenie, gdyż zakupiono zestaw 

komputerowy do obsługi programu bibliotecznego dla wypożyczalni dorosłych. Zatrudnienie 

na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosiło 3 osoby (2 osoby na pełnym etacie,1 osoba na 1/10 

etatu).  

Komisja uwag nie wniosła. 

   2) Roczne sprawozdanie finansowe Białowieskiego Ośrodka Kultury. 

Białowieski Ośrodek Kultury zakończył rok budżetowy zyskiem w wysokości 10 039,35zł. w 

przedstawiony w rachunku zysku i strat 

- przychody z działalności (z najmu pomieszczeń) 8 231 zł , przychody z dotacji 258 178,14 zł 

(od organizatora, z MSWiA ) pozostałe przychody operacyjne to 21 139,19 zł 



- odsetki bankowe 35,10 zł 

- po stronie kosztów - koszty z działalności operacyjnej wyniosły 277 544,08 zł: pokrycie 

kosztów amortyzacji budynków i sprzętu 17 563,19zł, zużycie materiałów i energii 20 226,92 

zł, zakup usług obcych 70 388,78 zł, podatki i opłaty 12 102 zł, wynagrodzenia 128 855,78 zł, 

ubezpieczenia społeczne 28 115,1 zł, pozostałe koszty rodzajowe 291,90 zł,     

Na rachunku bankowym wracając do bilansu, instytucja kultury na dzień 31 grudnia 2016 r. 

posiadała środki finansowe w wysokości  17 187,99 zł. Została zwiększona wartość gruntów 

zgodnie z uchwałą trzeba było wyposażyć instytucje w grunta. Strona aktywów w roku 2016 

zamknęła się kwotą 377 926,61 zł. BOK posiadał w 2016 roku fundusz rezerwowy w 

wysokości 6 902,22 zł. w tabeli informacji dodatkowych przedstawiona jest wartość środków 

trwałych i jest wzrost o 40 260 zł (wzrost wartości gruntów). W pozostałych środkach trwałych 

jest zwiększenie na kwotę 10 147,85 zł. Po przeprowadzonej inwentaryzacji dokonano 

zmniejszenia.  

Na dzień 31 grudnia 2016 r. były zatrudnione 4 osoby (3 osoby na pełnym etacie , 1 osoba 1/10 

etatu).  

Przewodnicząca Komisji zwróciła się do członków, czy są pytania. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty  powiedziała ,,Pytania będą na Komisji, ponieważ komisje 

powinny to  najpierw przeanalizować i zgłosić wnioski do Komisji Finansów. Komisja 

Finansów na końcu się zbiera i podsumowuje wszystko i decyduje o tym, czy rzeczywiście należy 

akceptować. Ja na pewno poproszę Panią Dyrektor BOK i poproszę o bardziej szczegółowe 

informacje. Zresztą nie tylko Dyrektora BOK-u. Do Komisji należy Biblioteka, BOK  i 

szczegółowo poprosimy tak jak zawsze o informacje z osobami, które jakby odpowiadają za to 

i na pewno zrobię  to szybko. Taka kolej rzeczy zwykle bywała, że komisja Finansów zbierała 

się na końcu. Słuchała co na komisjach innych postanowiono, bo czasami się nie zgadzaliśmy 

i wtedy Komisja Finansów ostatecznie decydowała przed absolutorium”.  

Przewodnicząca Komisji zwróciła się do Pani Skarbnik o opinię odnośnie obu sprawozdań 

Skarbnik B. Masalska powiedziała, że ,,plan, który instytucje kultury otrzymały jako dotację z 

budżetu  Gminy został zrealizowany. Pieniędzy nie zabrakło i częściowo nawet zostało. Myślę, 

że zadania zostały zrealizowane tak jak tu przedstawiła Pani I. Jaskółka.     

Radny W. Wołkowycki zwrócił się o wyjaśnienie pozycji konto 092 (skaner, czytnik, umowa 

użyczenie od Gminy). Księgowa I. Jaskóła wyjaśniając poinformowała, że w bilansie musimy 

przedstawić rzeczy, które są rzeczowymi aktywami danej jednostki. Na stanie jest skaner z 

czytnikiem, oraz 9 zestawów komputerowych i 3 drukarki które zostały przekazane na zasadzie 

umowy użyczenia od Gminy Białowieża, jest to wartość gmin i została ujęta na koncie 

pozabilansowym. Następnie wyjaśniła dlaczego jest w sprawozdaniu wykazywana 

amortyzacja. Jednostka instytucji kultury może taki środek po zużyciu zlikwidować bądź 

odsprzedać jeżeli nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Do celów podatkowych jest obowiązek 

aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Wykazywać, że dana rzecz została zakupiona za 

daną kwotę, a w ciągu roku została zużyta i jaką ma wartość na koniec roku budżetowego. 

Roczna amortyzacja budynków to 2,5%.      

     Po wysłuchaniu wyjaśnień, Przewodnicząca przystąpiła do analizy uchwały w sprawie 

zmiany statutu GOPS. Wyjaśnień udzieliła Pani I. Sawicka, Kierownik GOPS w Białowieży 

następująco ,,Rozstrzygnięcie nadzorcze PUW zarzuciło niektóre punkty, które są przyjęte 

niezgodnie z prawem w statucie, które Państwo zatwierdzaliście 15 lutego 2017r.Te punkty 

zostały zmienione zgodnie z rozstrzygnięciem które mówi, że analiza przedmiotowej uchwały 

wykazała, iż w części jej zapisów została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, w związku z 

czym w dniu 1 marca 2017 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia 

ich nieważności. Mocą postanowień §1 ust.3 załącznika do ww. uchwały, Rada Gminy 

Białowieża ustaliła, iż ,,Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej sprawuje Wojewoda Podlaski”. Tymczasem zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z2016 r. poz. 930 z póżn. zm.) do zadań Wojewody 

należy nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym 



nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością 

usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, 

a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej z wymaganymi kwalifikacjami – które to zadania jak, wskazuje art. 17 ww. ustawy. 

należą do zadań własnych samorządu gminnego. W związku z tym w uchwale w § 1 ust. 3 był 

zapis: Nadzór nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej sprawuje 

Wojewoda Podlaski. Został teraz zastąpiony na zapis: Nadzór nad realizacją zadań samorządu 

gminnego zarówno zadań własnych gminy jak i zadań z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez gminę sprawuje Wojewoda Podlaski. Natomiast w § 7 pkt 14 był zapis 

sprawienie pogrzebu osobom bezdomnym i niemającym prawa do zasiłku pogrzebowego z ZUS. 

Rozstrzygnięcie nadzorcze wskazuje jasno, że w ocenie organu nadzoru, taki zapis stanowi 

nieuprawnioną modyfikację regulacji ustawowej, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 15 cyt. ustawy o 

pomocy społecznej, do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie 

pogrzebu, w tym osobom bezdomnym. Po zmianach zapis będzie brzmiał sprawienie pogrzebu, 

w tym osobom bezdomnym. W §7 pkt 15 był zapis mówiący do zadań realizowanych przez 

Ośrodek należy organizowanie zasad i form wspierania rodziny przeżywającej trudności w 

wypełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej powinien być zapis ,,Rodzinie przeżywającej trudności w 

wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej wójt zapewnia wsparcie, które polega w 

szczególności na: analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w 

rodzinie, wzmocnieniu roli i funkcji rodziny, rozwijaniu umiejętności opiekuńczo – 

wychowawczych rodziny, podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz 

funkcjonowania rodziny, pomocy w integracji rodziny, przeciwdziałaniu marginalizacji i 

degradacji społecznej rodziny, dążeniu do reintegracji rodzin. Ten punkt został zmieniony na 

zapis realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,      

 Uwag do projektu uchwały komisja nie wniosła. W dalszej części omawianego punktu 

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że projekty uchwał w sprawie zasad i warunków 

sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń oraz uchwały w sprawie określenia warunków umieszczania reklam na budynkach 

komunalnych i innych obiektach gminnych oraz ustalenia opłat z tego tytułu będą omawiane w 

sprawach różnych. W przypadku gdy komisja nie zdąży, uchwały będą omawiane na kolejnym 

posiedzeniu komisji . 

  

Ad.2 
Analiza realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisję Planowania i Radę Gminy w roku 

2016 - uzupełnienie. 

 Na wstępie omawianego punktu Przewodnicząca Komisji poinformowała, że na 

poprzednim posiedzeniu komisja częściowo omówiła realizację wniosków formalnych 

zgłoszonych przez Komisję Planowania. Natomiast prosiliśmy o przedstawienie nam tak jakby 

raz - treść wniosku, dwa – omówienia realizacji tych naszych wniosków. Czy to zostało 

przygotowane? 

 Z uwagi, że takie zestawienie nie zostało przedstawione Komisji ustalono, że na 

następne posiedzenie zostanie to opracowane. Zestawienie powinno zawierać treść wniosku 

wszystkich komisji oraz odpowiedź urzędu jak ten wniosek został rozpatrzony.     

Następnie Przewodnicząca poruszyła temat odnośnie porządkowania ulic przez Starostwo 

Powiatowe, który był zgłaszany na Komisji Planowania jako wniosek. Były uzgodnienia z 

Panią Sekretarz, że w momencie, gdy Starostwo odpowie do Urzędu Gminy, to Komisja 

zostanie o tym poinformowana. Komisja otrzymała odpowiedź  Zarządu Powiatu odnośnie 

utrzymania porządku i czystości w pasach dróg powiatowych na terenie Gminy Białowieża o 

następującej treści: W związku z Pana korespondencją w ww. sprawie, uprzejmie informuję, że 

sprawa utrzymania porządku i czystości dróg powiatowych na terenie Białowieży była 

omawiana na posiedzeniu Zarządu Powiatu Hajnowskiego w dniu 28 marca 2017roku. Zarząd 



po dokonaniu szczegółowej analizy sprawy zarówno w zakresie rzeczowym jak też finansowym, 

zadecydował, że utrzymaniem porządku i czystości na drogach powiatowych będzie zajmował 

się Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce w ramach bieżącego utrzymania dróg. Realizacja 

powyższego wykonywana będzie w miarę wynikających potrzeb oraz posiadanych mocy 

przerobowych i środków finansowych. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o bieżącą 

informację w zakresie podania terminów organizowanych imprez na terenie Białowieży. 

Informacja taka z pewnością wpłynie na dostosowanie realizacji zadań w ww. zakresie do 

potrzeb. Następnie Przewodnicząca Komisji powiedziała, że na poprzedniej komisji 

rozmawialiśmy na temat takiego schematu co zostało wykonane, a co zostanie jeszcze 

wykonane w 2017 roku. Bo jak zapewne Pani Sekretarz i członkowie komisji pamiętają, taką 

analizę w zeszłym roku otrzymaliśmy za jedno półrocze. Nie mamy analizy za drugie półrocze 

2016 roku. Nie mamy  też analizy, co będzie wykonywane w 2017 roku. Czy Zarząd Dróg 

przesłał taka analizę?  

Pani Sekretarz odpowiedziała, że Zarząd Dróg na nasze liczne wystąpienia i szczegółowe 

pytania odpowiedział tym lakonicznym pismem. Właśnie w taki sposób odpowiedział, nie 

przedstawiając ani jak oni zamierzają to robić, ani nie podał zakresu swoich prac. Ja mogę tylko 

powiedzieć tyle, że Pani Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych rozmawiała z Wójtem w 

sprawie wywozu nieczystości komunalnych  z koszów ulicznych. Wójt zgodził się, że Gmina 

będzie tym się zajmowała i wszystkie nieczystości z koszy ulicznych będą odbierane przez 

Gminę.  

Następnie głos zabrała Pni M. Tyszko-Lemecha, pracownik merytoryczny w sprawie porządku 

i czystości na terenie Gminy i powiedziała następująco: być może Państwo przez jakiś czas 

byliście zbulwersowania taką sytuacją, że na ulicy Waszkiewicza i Olgi Gabiec śmieci 

wysypywały się z koszy. Z naszej strony to było działanie zamierzone i celowe aby uwidocznić 

Zarządowi, jak to wygląda i z tego tytułu porobiliśmy zdjęcia, jak to wygląda w przypadku 

kiedy Gmina nie wywozi a Zarząd powinien. W związku z tym, że to brzydko wyglądało 

brygada otrzymała polecenie aby te śmieci zostały zabrane. 

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem ,,Czy Zarząd Dróg będzie partycypował w 

kosztach, czy będzie płacił Gminie za wywóz tych nieczystości”. 

Pani Sekretarz odpowiedziała, że nie będzie płacił i są dwa argumenty, których oni użyli. Jeden 

argument to taki, że przy ostatnim naszym przedsięwzięciu przy ustawianiu ławek i koszy, 

prosiliśmy o uzgodnienie lokalizacji koszy i ławek. Zarząd  Dróg wyraził zgodę pod 

warunkiem, że Gmina będzie o te kosze dbała i opróżniała. Druga sprawa jest taka, że w 

poprzedniej kadencji Gmina Białowieża od Powiatu otrzymała pieniądze na zakup koszy 

ulicznych, które zostały zakupione i zamontowane. Uzgodniono, że utrzymaniem czystości 

tych koszy będzie zajmować się Gmina. Zarząd takich argumentów użył. Trzecia rzecz, to taka, 

że jeśli Gmina nie będzie porządkowała, to będzie brudno.  

Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem. Czy Urząd Gminy wystąpi jeszcze do Zarządu Dróg 

o przesłanie grafika sprzątania, wykaszania poboczy i innych prac porządkowych.   

Pani Sekretarz odpowiedziała,  że Wójt zrobi wszystko co Komisja zawnioskuje, więc bardzo 

proszę o sformułowanie wniosku w tej kwestii.  

Przewodnicząca Komisji zgłosiła wniosek formalny o wystąpienie Pana Wójta do Zarządu 

Dróg w Hajnówce w sprawie przesłania grafiku prac porządkowych na terenie Gminy 

Białowieża. Na zapytanie Przewodniczącej kto jest za rani wypowiedzieli się: 

Radny J. Droń powiedział, że w piśmie Zarządu jest napisane, że będą sprzątać w miarę potrzeb 

i w zależności od imprez i odpiszą to samo.  

Zdaniem Przewodniczącej jest, że wykaszanie poboczy i strzyżenie żywopłotów nie zależy od 

imprez i komisja powinna wystąpić.  

Radny W. Wołkowycki powiedział, że jest za. Jest zdania: że należy przesłać uchwałę o 

utrzymaniu czystości i porządku, gdyż jest zapisane, iż jest to ich obowiązek. Odpowiedź Pana 

Starosty nie załatwia sprawy (będą to robić w zależności od posiadanych możliwości 

finansowych i innych). Możemy zasugerować Wójtowi, że Rada Gminy przyjęła z 



zadowoleniem, że obowiązki w zakresie utrzymania będzie prowadzić Zarząd, ale jednocześnie 

zwracamy uwagę, że zgodnie z zasadami istniejącymi od wielu lat na terenie naszej Gminy (tak 

jak mieszkańcy to robią, że co sobota zamiatają) niech to robią co dwa tygodnie jeżeli jest taka 

potrzeba. Wójt może sięgnąć po środki egzekucyjne i jest to środek ostateczny. Jest pytanie. 

Jak przekonać? 

Wiceprzewodnicząca Rady złożyła następującą propozycję: Ponieważ moja komisja ma w 

końcówce ,,porządku publicznego”  (kiedyś zapraszałam Panią Miszczuk i Starostę), mam 

propozycję. Żeby komisja się spotkała z Zarządem, albo myśmy pojechali do nich, albo ich 

zaprosili do nas i zwyczajnie porozmawiali na argumenty z Zarządem. Jeżeli Zarząd zdecyduje 

(nie Miszczuk), to dobrze by było zapytać. Jeżeli oni takie ostateczne decyzje podejmują, to co 

mają nam do zaproponowania w związku z tym. Także może jeszcze tak spróbujmy. Te pisma 

z całym szacunkiem Pani Przewodnicząca, ale to pismo może niewiele zmienić. 

Przewodnicząca odpowiadając na powyższą propozycję powiedziała, że  w momencie, gdy nie 

będzie ciągu korespondencji, to tak jak byśmy się zgadzali z tym co oni napisali.  

Radna E. Malzahn nawiązując do wniosku Przewodniczącej Komisji powiedziała 

cyt. ,,Zwróćcie Państwo uwagę. Jest to działalność stała i tu powinni dać dokładne informacje 

kiedy to robią np. w pierwszym tygodniu miesiąca takie prace jak koszenie czy inne.  Są takie, 

które robią okazjonalnie np. jak jest wielka impreza. Więc niech to będzie podzielone, to 

okazjonalne to tak w miarę wynikających potrzeb oraz posiadających mocy przerobowych i 

środków finansowych. Natomiast te stałe, to oni mają obowiązek wykonywać niezależnie od 

tego jakie mamy imprezy”. 

Wiceprzewodnicząca Rady E. Laprus cyt. myślę, że teraz jak jest ten ciągnik to będzie czyściej. 

Pani H. Bagrowska poinformowała o następującej sprawie tj.: Radna Powiatu Pani Gryc Ala 

napisała do Wójta list i zwróciła uwagę (zgłosiła petycję na Radzie Powiatu), że Miejsce 

Pamięci przy drodze Browskiej jest niedostatecznie ładny, że jest wręcz jej zdaniem zaniedbany 

i wymaga uporządkowaniu. Więc ja chcę Państwu zwrócić uwagę, że Powiat oczywiście widzi 

Białowieżę, ale nie z tej strony, z której powinien. Oni nie widzą swoich nieruchomości, ale 

zatem widzą nasze.  

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, że podejmuje się spotkać z Zarządem i w tej 

sprawie porozmawia.  

Z uwagi, iż zbliża się sezon turystyczny Przewodnicząca Komisji zwróciła się, aby podjąć w 

powyższej sprawie decyzję, żeby cokolwiek ruszyło. 

Przewodniczący  Rady zaproponował aby wskazać dla Zarządu Dróg gdzie jest brudno, gdzie 

jest nieskoszone, gdzie należy przyciąć drzewa, gdzie jest zatkany przepust, gdzie jest rozmyte 

pobocze. Należy wskazać dla Powiatu jakie są potrzeby, bo być może Powiat tego nie widzi.  

Radny W. Wołkowycki poparł propozycję E. Laprus i zaproponował, aby przedstawiciele 

komisji udali się na spotkanie z Zarządem i jeżeli nie dojdzie się do porozumienia to postawić 

sprawę, że to Rada zmusi Wójta, aby nałożył na Powiat to, co wynika z przepisów ustawy. W 

spotkaniu również będzie uczestniczył pracownik urzędu. Komisja zawnioskowała, aby 

pracownik zorientował się w potrzebach.       

     

Ad. 3 i 4 
 
Plan pracy brygady komunalnej w 2017 roku - uzupełnienie. 

ZAKRES PRAC BRYGADY 

w poszczególnych miesiącach roku 2017 

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. 

6. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej 

Maj: 

1. Obsługa i utrzymanie parkingu. 

2. Podkaszanie poboczy dróg – 2 razy w miesiącu 

3. Koszenie stadionu - 1 raz w miesiącu i w zależności od potrzeb 

4. Obkaszanie klubów gminnych – 1 raz w miesiącu 

5. Utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 1 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 – w okresie nasilonego ruchu turystycznego 

w razie potrzeb. Ponadto w okresie 10 dniowego długiego weekendu zadbać o bieżące 

zbieranie odpadów komunalnych z pasów drogowych dróg gminnych i parkingu 

OKRES LETNI 
Czerwiec, lipiec, sierpień: 

1. Utrzymanie dróg gruntowych, koszenie poboczy kosiarką bijakową – 2 razy w miesiącu 

2. Koszenie stadionu- 1 raz w miesiącu i w zależności od potrzeb 

3. Podkaszanie zieleni wykaszarkami – 1 raz w miesiącu 

4. Równanie żywopłotu – 1 raz w miesiącu 

5. Koszenie na parkingu – na bieżąco 

6. Utrzymanie zieleni i czystości na miejscach pamięci narodowej – 1 raz w ciągu 2 miesięcy  

7. Utrzymanie czystości przy świetlicach wiejskich – 1 raz w miesiącu koszenie trawy i 

sprzątanie ( zgodnie ze zgłoszeniem pracowników BOK) 

8. Obsługa imprez okolicznościowych Noc Kupały, Peretocze itp. 

9. Wybieranie śmietniczek 2 razy w tygodniu i w razie potrzeb 

10. Prace porządkowe przy tablicach informacyjnych oraz wykaszanie. 

11. Obkaszanie zarośniętych dróg – 2 razy w miesiącu 

 

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 – 1 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 

- Naprawa i uporządkowanie tablic informacyjnych 

- Dosiewanie trawy, tam gdzie brakuje  - np. parking 

- Sadzenie kwiatów na trawnikach 

Oraz inne prace wymagające natychmiastowego zaangażowania pracowników brygady, a które 

trudno przewidzieć obecnie tj. w chwili planowania. 

Komisja zapoznała się z powyższym planem. Wyjaśnień udzieliła M Tyszko-Lemecha. 

Komisja otrzymała następujące informacje od pracownika merytorycznego, że w okresie od 1 

do 3 maja pracownicy brygady będą mieć dyżury i będą opróżniać kosze. 

Pytania skierowane do pracownika merytorycznego: 

Przewodnicząca Komisji 

- Jak często będzie opróżniany toi toi 

Odp. – Raz w tygodniu i w miarę potrzeb. 

Wiceprzewodnicząca Rady 

- Bez względu na to, co jest zapisane w programie mam pytanie. Czy w sobotę  po południu 

opróżniane będą kosze w Białowieży, bo w niedzielę jest brudno.  

Odp. – Tak. Kosze będą opróżniane jeśli będzie brudno. 

 Wiceprzewodnicząca Rady uzasadniając, iż jest potrzeba opróżniania koszy w sobotę 

powiedziała: W sobotę po południu zaczyna się życie w Białowieży. Młodzież na przystankach, 

pali papierosy, śmieci, pozostawia butelki po piwie – bo w sobotę po południu się świętuje. W 

niedzielę rano jak ludzie idą do cerkwi czy kościoła, to mają piękny widok i dlatego mówię, że 

w sobotę po południu powinno być sprzątane, to jest miejscowość turystyczna.      

Komisja poruszyła temat napraw dróg masą bitumiczną. Przewodnicząca Komisji 

zwróciła się z zapytaniem, co z ulicą Paczoskiego. 

Pracownik merytoryczny M. Tyszko-Lemecha odpowiedziała, że praktycznie co drugi tydzień 

droga jest naprawiana 

Radny W. Wołkowycki zaproponował aby Wójt spotkał się z największymi jednostkami w 

Gminie i wspólnie poruszył wszystkie te problemy i te co wynikają na komisjach, gdyż wszyscy 

tutaj pracujemy, mieszkamy i wspólnie zarabiamy na taką czy inną ocenę np. ulica Paczoskiego. 

Jest to drogą gminną, ale jednocześnie jest drogą zakładową Białowieskiego Parku 

Narodowego. Należy przeprowadzić rozmowy z BPN w kierunku jak można by było poprawić 

stan tej drogi.  

Pracownicy merytoryczni zarówno M. Tyszko-Lemecha oraz A. Kaczanowski poinformowali, 

że aby naprawić tą drogę na stałe, to trzeba ją przebudować.  

Przewodnicząca Komisji powiedziała, że od roku debatuje się nad tym problemem. 

Wniosek formalny został postawiony na komisji kwietniowej w zeszłym roku. Cały czas było 

dyskutowane, obiecywane, że to zostanie zrobione i nadal nie zostało zrobione. Komisja 

oczekuje, że ta nierówność przed mostem zostanie zniwelowana na stałe (nie na dwa tygodnie 



czy na tydzień). 

Odnosząc się do powyższej prośby M. Tyszko-Lemecha powiedziała, że aby 

zniwelować tą nierówność, to trzeba tą drogę przebudować. Co dwa tygodnie brygada naprawia 

ten odcinek, było sypane kruszywo, żwir. Obfite deszcze to wszystko wypłukuje.  

Na powyższe Przewodnicząca Komisji powiedziała, że cały czas była mowa o zaklejeniu tej 

dziury. Pierwszy raz słyszę, że jest to zadanie inwestycyjne. Pierwszy raz to słyszę, że jest to 

nie do wykonania. Odpowiadając M. Tyszko-Lemecha poinformowała, iż po oględzinach 

stwierdzono, że również należy przebudować pobocze. Przewodnicząca zwróciła uwagę dla 

pracownika, że na komisji objazdowej było zobowiązanie z jego strony, że zostanie to 

naprawione. Pani Tyszko odpowiedział, że to co do niej należy i w jakim stopniu może to zrobić 

zostało to wykonane. Nie może zrobić zadania inwestycyjnego. 

Wiceprzewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem jaki odcinek drogi byłby remontowany. 

Pracownik od inwestycji A. Kaczanowski odpowiedział, że jeżeli BPN partycypował w 

kosztach, to należałoby zrobić całą drogę, a jeżeli nie, to zrobić do mostu. Zdaniem 

Wiceprzewodniczącej Rady jest, że jeżeli nie da się naprawić nierówność na stałe , to trzeba 

wykonać naprawę całej powierzchni drogi. Podała przykład ulicy Mostowej, na której są doły 

w jezdni i naprawianie poprzez zasypywanie jest nietrwałe (w dalszym ciągu są doły). Zwróciła 

się do przedstawiciela BPN  M. Szymury aby Pani Dyrektor na najbliższej sesji była uprzejma 

zająć stanowisko, czy przewiduje partycypowanie w kosztach remontu tego kawałka drogi.           

Jako długoletni radny oraz urzędnik W. Wołkowycki zwrócił się do radnych, aby 

stawiane wnioski, które wiążą się z wydatkowaniem znacznych sum były podejmowane bardzo 

rozważnie. Należy zbilansować nasze potrzeby  i ustalić, które są priorytetowe.  

Komisja wniosła następujące uwagi: 

-W pracach innych przy zapisie ,,Rozbiórka tam bobrowych” dodać zapis ,,po uzyskaniu 

zezwolenia”. 

- dodać obkaszanie ławek i konserwacja (ławki należy odmalować), 

Wiceprzewodnicząca zwróciła się z prośbą o ustawienie koszy przy każdej ławce.  

 Radny W. Wołkowycki zwrócił się, aby pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie 

porządku na terenie Gminy identyfikowali się ze swoją pracą. Wszyscy powinni myśleć i 

robić ,,progmina”. Prace nie mogą być wykonywane pod szablon. Trzeba tego pilnować na co 

dzień, tak jak dobry gospodarz.  

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Białowieża plan prac porządkowych, 

przygotowanie do sezonu turystycznego: 

 Przewodnicząca Komisji zwróciła się z następującym pytaniem. Czy na parkingu 

zostanie dosadzona trawa? O to wnioskowałam w zeszłym roku, co nie zostało zrobione. Czy 

będzie zakaz parkowania na zieleni? Czy będzie na bieżąco porządkowany parking, ale też i 

otoczenie parkingu (cała trawa, która jest wokół parkingu; droga za parkingiem, co z 
odchodami końskimi). Ja cały czas czekam na tą trawę na tych trawnikach. W kwietniu 

wskazaliśmy w którym miejscu brakuje trawy. W miejscach, gdzie parkują samochody jest już 

klepisko (na terenach zielonych odgrodzonych krawężnikiem od jezdni). Powinniśmy dbać o 

ten wizerunek. Turyści przyjeżdżają i ręce załamują.     

 Pani M, Tyszko-Lemecha odpowiedziała, jeżeli Pani mówi o tym miejscu gdzie są 

stragany i tam dosiewać, to będzie wydeptane. Pni Przewodnicząca Komisji na powyższe 

poinformowała, że w tych miejscach również parkują samochody. Miał być zakaz parkowania 

na terenach zielonych  

 Pani Sekretarz powiedziała, że jako właściciel Gmina może ustawić zakazy na swoim 

terenie bez uzgadniania organizacji ruchu. Zostaną one ustawione o ile Komisja wskaże i będzie 

przekonana, że one zadziałają i że miejsc parkingowych nie zabraknie.  

 Pani M. Tyszko-Lemecha przedstawiła sytuację, jaka zaistniała na parkingu odnośnie 

ustawionego znaku zakazu postoju i zatrzymywania się. Sprzedawcy pamiątek, którzy 

wynajmują teren Arhelanu oraz Gminy przed parkingiem nie mogą się zatrzymać przed 

straganem w celu wyłożenia i zabrania swego towaru. Policja zwróciła im uwagę i przy 



kolejnych takich zdarzeniach będzie nakładać na osobę, która zatrzyma się na zakazie 

mandatem. 

Komisja zwróciła uwagę, aby chodniki nie były zastawiane przez sprzedających, aby chodnik 

udostępnić pieszym. Również żeby parkingowy zwracał uwagę na parkowanie samochodów. 

 Przewodniczący Rady zwrócił uwagę cyt. ,,chciałbym żeby przy najbliższym zakupie 

odzieży roboczej, żeby ci ludzie byli identyfikowani z Gminą Białowieża i szczególnie ten, który 

zbiera opłaty na parkingu. Musi mieć wywieszkę Gmina Białowieża (może być z herbem). Jeżeli 

on reprezentuje nas, to musi być identyfikowalny i to samo proponowałbym w odniesieniu do 

ludzi którzy pracują, żeby było wiadome ,że jest w pracy i te ubrania powinien mieć w czasie 

pracy nałożone”. 

 Radna I. Buszko zwróciła się z zapytaniem ,,kto odpowiada za utrzymanie czystości 

wokół oczyszczalni?”  Pani m. Tyszko-Lemecha odpowiedziała, że Wodociągi Podlaskie, ale 

na stwierdzenie Wiceprzewodniczącej Rady, że to jest teren gminny i powinna dbać o to, Pani 

Sekretarz odpowiedziała, że będzie ten teren sprzątany.  

 Radny W. Wołkowycki zwrócił uwagę na nieuprzątnięty teren przy parkingu, który 

należy do firmy Arhelan. Teren po wycięciu drzew nie został uprzątnięty (pozostawiono 

gałęzie). Zbliża się weekend  majowy i do Białowieży przyjedzie mnóstwo gości i należy 

przymusić, aby ten teren uprzątnął. Wygląd jest fatalny. Właściciel Arhelanu może nie rozumieć 

albo nie chcieć niektórych spraw wykonywać, czy też słuchać naszego głosu i Wójta. To samo 

jest z wjazdem do sklepu Arhelan. Obiecywane, że zrobią - trwa latami. Następnie zadał 

pytanie. Czy Arhelan płaci za teren, gdzie zostały usunięte drzewa, tak jak pod działalność 

gospodarczą? 

 Pani Sekretarz odpowiedziała, że Gmina prowadzi postępowanie w sprawie wycinki 

drzew. Dokonano oględzin, spisano stosowne protokoły w obecności przedstawiciela Arhelanu. 

Sprawdzono, że Arhelan zadeklarował pod działalność gospodarczą 151m2  terenu i wygląda na 

to, że to z tego terenu wycięte zostały te drzewa.                                  

 Radny W. Wołkowycki zaapelował, aby skutecznie wpłynąć na Arhelan, żeby przed 

majówką uprzątnął te gałęzie. Pani Sekretarz odpowiedział, że nie ma takiego umocowania 

prawnego, żeby móc nakazać to uprzątnąć w trybie natychmiastowym. Również 

poinformowała, że w sprawie dojazdu do sklepu było wystosowane pismo w związku z sugestią 

radnych, żeby zorganizować spotkanie trójstronne. Pan Sulima z Zarządu Dróg Wojewódzkich 

dopowiedział, że Gmina nie jest stroną. Arhelan umówił się z Zarządem Dróg na spotkanie, 

spotkanie się odbyło i Pan Sulima obiecał, że roboty w pasie drogowym zostaną uzgodnione 

celem wybudowania zjazdu na całym odcinku, po którym ludzie jeżdżą.          

 
Ad. 5 
Budowa dróg i chodników /modernizacja, remonty w 2017 oraz priorytety na lata następne. 

 Pracownik merytoryczny A. Kaczanowski poinformował, że obecnie jest realizowana 

inwestycja remont drogi ul. Puszczańskiej wraz z oświetleniem. Odnośnie dofinansowania 

przebudowy ul. Nowej w maju będzie wiadome czy Gmina otrzyma środki finansowe. 

Białowieża jest na drugim miejscu na liście rezerwowej i prawdopodobnie tylko trzy inwestycje 

otrzyma dofinansowanie. Szereg dróg jest na etapie projektowania i są to ulice Wojciechówka, 

Maleszkowska, Browska na odcinku asfaltowym. Lasy Państwowe deklarują pomoc. Czy 

pomoc zostanie udzielona, to zależało będzie od komisji wewnętrznej lasów. Warunkiem 

otrzymania wsparcia jest  kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa, którą 

Nadleśnictwo przedłoży swej komisji. To komisja zadecyduje czy dana droga otrzyma 

dofinansowanie. Na zapytanie jakie drogi będą w roku bieżącym składane o dofinansowanie do 

Lasów Państwowych to: Meleszkowska i Browska. Termin planowy wykonania dokumentacji 

to koniec maja. Jak tylko dokumentacja zostanie wykonana, zostanie ona przekazana do 

Nadleśniczego.  

 Wiceprzewodnicząca Rady zadała pytanie. Co przedstawiliście do 24 kwietnia br. Panu 

Dyrektorowi Tomaszewskiemu, to był termin, gdzie Wójt miał przedstawić propozycję 



związaną z podpisanym porozumieniem pomiędzy Dyrektorem Tomaszewskim a Wójtami. 

Pierwszy termin, gdzie należało przedstawić propozycję, to był 24 marzec br, więc pytam co 

przedstawiliście w kwestii dróg.  

 Pracownik A. Kaczanowski poinformował, że cyt. ,,od nas poszło pismo w zasadzie ze 

wszystkimi inwestycjami naszymi, które planujemy realizować”. 

Wiceprzewodnicząca Rady cyt. ,,Mi nie chodziło o wszystkie, tylko o te niezrealizowane, 

których nie  robiliście w ubiegłym roku. Czy te propozycje zostały złożone do 24 marca? 

Pracownik A. Kaczanowski  odpowiedział, że nie zna tego terminu który wspomniany został 

wyżej.  

Wiceprzewodnicząca Rady zapytała o ulicę Mostową. Czy są terminy, projekty, czy jest już 

wykonawca. 

Pracownik A. Kaczanowski odpowiedział, że jest to w fazie projektowania, termin jest do końca 

sierpnia. Jest to termin wykonania projektu. Będzie konieczność przeprowadzenia procedury 

wywłaszczenia nieruchomości, będą podziały działek nie należących do gminny. 

Na zapytanie Wiceprzewodniczącej, czy przebudowa ulicy będzie również na części asfaltowej 

pracownik odpowiedział, że będzie generalnie przebudowywana cała ulica od ul. Waszkiewicza 

do Podolan wraz z budową chodnika po stronie prawej do ścieżki PTOP-ów. 

Wiceprzewodnicząca Rady :Jakie są szanse finansowania. 

Pracownik A. Kaczanowski: wójt przynajmniej ma zamiar złożyć wniosek w tym roku do 

schetynówki. 

 Przewodniczący Rady złożył wniosek o następującej treści. ,,Pan Wójt podpisał 

porozumienie w imieniu samorządu. Chciałbym, żeby było to jasne, że jeżeli coś jest 

podpisywane w imieniu Gminy Białowieża a dotyczy sfery działalności Rady czyli planowania 

i projektów inwestycyjnych, to żeby te postanowienia, czy porozumienia, czy listy intencyjne 

były do wiadomości Rady. Dowiadywanie się w innych samorządach o treści listu intencyjnego 

jest powiedzmy bardzo śmieszne. Po podpisaniu taki dokument powinien do Rady trafić.”  

 Wiceprzewodnicząca Rady ,,Pierwszy termin był 25 marca. Ja Pana Wójta zapytam na 

sesji. Ja na sesji pytam o termin i Pan Wójt odpowiedział, że październik. Ja nie chcę 

komentować, co można sądzić na ten temat jak wygląda uczciwość odpowiedzi wobec Rady 

Gminy Białowieża. Można dostać pieniądze, to już nie chodzi o współpracę. Dla mnie 

pierwszorzędną sprawą jest przygotowanie dokumentacji na ten marzec, kiedy wszyscy inni 

przygotowali i znowu dostali pieniądze. A my? A my co? Najbogatsi, wszystko mamy 

porobione i my możemy sobie… Trzeba w końcu stawiać pytania merytoryczne, dlaczego Rada 

nie wie i dlaczego nie, bo żadne wnioski nie zostały złożone tak jak inne gminy złożyły i znowu 

dostaną pieniądze. A my sobie może złożymy na październik albo nie, bo kolejny termin to jest 

październik.” 

 Podsumowując w roku 2017 będą realizowane następujące inwestycje: 

- Ulica Puszczańska wraz z oświetleniem (jest w trakcie realizacji) 

- ulica Nowa (po uzyskaniu dofinansowania) 

- ulice Meleszkowska i Browska na odcinku asfaltowym (po uzyskaniu dofinansowania od 

Lasów Państwowych). Przewodnicząca zwróciła się z prośbą aby Rada otrzymała informację, 

czy Gmina otrzymała dofinansowanie od Lasów Państwowych.   

Dokumentacja jest przygotowywana na ulice: Meleszkowska, Browska, Wójciechówka. 

Mostowa. 

Pracownik od inwestycji A. Kaczanowski poinformował, iż powyższe inwestycje tj. 

ulica Mostowa będzie jako rozbudowa, ulica Browska i Meleszkowska będą realizowane jako 

remont, ulica Nowa jako rozbudowa ulicy. 

W roku bieżącym będą naprawiane nawierzchnie dróg pozostałych poprzez łatanie dziur 

i równanie w ramach bieżącego utrzymania dróg. Prace rozpoczną się jak będą sprzyjające 

warunki atmosferyczne, nawierzchnie dróg gruntowych wyschną.  

Wiceprzewodnicząca zwróciła uwagę na bardzo zły stan ulicy Mostowej. Droga 

gruntowa jest bardzo wyboista. Pani Sekretarz obiecała, że to sprawdzi. Przewodniczący Rady 



zaproponował, aby przy równaniu nawierzchni wyprofilować drogę.   

 

Ad.6                             
Analiza materiałów sesyjnych. 

Materiały zostały omówione w punkcie pierwszym.  

 

Ad.7 
W sprawach różnych . 

1) Mieszkańcy zgłaszają potrzebę, aby w Białowieży powstał zakład fryzjerski. 

Zaproponowano, aby rozważyć obniżenia ceny za wynajem gminnego lokalu. 

2) List otwarty w sprawie zamykania lasu w Nadleśnictwie Białowieża i Hajnówka. 

 Radna E. Malzahn apelowała do Rady, aby zająć się tą sprawą. Przewodniczący Rady 

powiedział, że czytając treść tego pisma po pierwsze nie mamy pisma poprzedniego, które 

zostało skierowane przez wnioskodawców do wprowadzającego zakazy i do Ministra 

Środowiska. Nie wiemy co proponują, tylko piszą że nie otrzymali odpowiedzi. Druga rzecz 

jeśli chodzi o Nadleśnictwo, to nie wiem czy Państwo się orientują, ale na stronach 

Nadleśnictwa stale zamieszczane są zmiany w tych zakazach. Zakaz, który był pierwotny (1 

kwietnia) do dnia dzisiejszego został przynajmniej dwukrotnie zmieniony.  Po wycięciu drzew 

zagrażających, kolejne odcinki dróg zostały udostępnione. Więc mamy do czynienia z sytuacją 

dynamiczną. Ja otrzymując e-maila w dniu 24.04.2017, byłem z tą sprawą u Nadleśniczego, 

który jest jakby ,,sprawcą” tego zarządzenia. Na pewno, to nie moje spotkanie z Nadleśniczym 

spowodowało, że jutro odbędzie się spotkanie ogólne w sensie zaproszonych wnioskodawców 

oraz wszystkich innych zainteresowanych tym tematem. Z przykrością stwierdzam, że druga 

część tego pisma, to jest polityka. Ja zapytam wprost. Gdzie ci Państwo byli, kiedy myśmy jako 

Rada przyjmowali stanowiska, że pozwalanie na gradację i proces naturalny będzie skutkowało 

tym, że będzie malało bezpieczeństwo, będzie zagrożenie pożarowe itd. Dzisiaj jesteśmy w 

takiej sytuacji, że to się stało. Tylko dzisiaj jakby oni pytają co my z tym zrobimy, kiedy my 

podejmując stanowiska i dyskusje, robimy to od 2012 roku. Od feralnego roku, kiedy został 

zmieniony przez Ministerstwo Środowiska Plan Urządzania Lasów w ten sposób, że leśnikom 

została zabrana możliwość ograniczania gradacji kornika drukarza i dzisiaj mamy tego skutki.  

Radna E. Malzahn powiedziała, że mieszkańcy Białowieży zauważyli, że taka polityka 

bije ich w kieszeń, że oni na tym tracą. Tu jest problem taki, że my jako Rada musimy się do 

tego odnieść, że mamy tutaj jakieś zobowiązania wobec tych ludzi, że oni piszą do Ministra, do 

Premiera itd.  w swojej sprawie, to musimy w jakiś sposób na to zareagować. To nie jest tak, że 

my pisaliśmy do Ministra (myśmy pisali owszem) my pisaliśmy zupełnie w innym duchu. 

Myśmy pisali w imię Puszczy Białowieskiej, nie w imię mieszkańców. Sytuacja w tej chwili 

jest taka, że ludzie piszą listy, żeby bronić swoją sytuację finansową. Myśmy powinni w jakiś 

sposób do tego się odnieść jako ci, którzy zostali wybrani przez wyborców. 

Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że Białowieża ma ponad 2 tys. mieszkańców. 

Wyborcy, którzy nas wybierali no to ja sobie policzyłam (tak jak Pani mówiłam przed 

spotkaniem) z tych 90 osób to 20 osób nawet nie koniecznie mieszka w Białowieży (są 

związane z Białowieżą). Pozostałe osoby udadzą się do swoich gmin i tam będą rozmawiały na 

ten temat, bo to nas nie dotyczy, dotyczy tamtych obszarów Browska i jeszcze dalszych. Te 

dwadzieścia osób – spotykałam się z tymi osobami, kiedy przeszkadzali nam, kiedy myśmy 

próbowali w imieniu mieszkańców a nie Puszczy. Ja tu jestem i Pani tu jest, dlatego że 

mieszkańcy Panią wybrali i mnie też. Mieszkańcy Panią wybrali i liczą na to, że Pani będzie 

też się liczyła z ich zdaniem i nie wolno nie liczyć się z zdaniem mieszkańców. No więc właśnie 

na tym liście 90 osób jest 20 osób związanych z Białowieżą. Samych mieszkańców, to może 

będzie 10, więc ja się nie czuję jako przedstawiciel Rady i patrząc w oczy tym wyborcom którzy 

mnie wybrali, nie czuję się zobowiązana do zajęcia stanowiska teraz, dlatego że kiedy myśmy 

walczyli o to, żeby drzewa kornikowe były wycinane. Lokalsi, którzy na tej liście się podpisali 

i Pani Łapińska donosili do Brukseli na Polskę, na nas. Myśmy z Panem Krzysztofem spotkali 



się z Komisją Europejską. Lokalsi spotkali się przed nami i że tak powiem jak się mówi ,,nie 

rób we własne gniazdo’”, to  właśnie robili we własne gniazdo. Myśmy musieli tam wejść i 

prostować. Ja będę tak mówić, bo ja reprezentuje ludzi, którzy mnie wybrali. Większość 

mieszkańców Białowieży uważa tak jak ja, bo rozmawiam z ludźmi i ludzie dzwonią do mnie. 

Proponują, żeby zająć stanowisko, ja nie jestem poza ludźmi.  

Przewodniczący Rady powiedział, że rzeczy, które są zawarte w tym piśmie nie są dobre 

dla Białowieży. Teraz powiem ze strony leśnika. Mam nakaz chodzenia w kasku, w kamizelce 

odblaskowej i w obecności drugiej osoby. Teraz zastanówmy się, czy wszystkich turystów 

ubierzemy w kaski, w kamizelki i zmusimy, żeby chodzili w parach po lesie.  

W odniesieniu do powyższej wypowiedzi Przewodniczącego Rady Radna E. Malzahn 

powiedziała, że zawsze było tak i leśnicy chodzili w kasku. 

Na powyższe Przewodniczący odpowiedział, że po raz pierwszy pracujemy w martwym 

lesie. Drzewa padają po roku, po dwóch. Te drzewa, które widzimy, które uschły nie zdajemy 

sobie sprawy, że one mają podwójne wierzchołki, śnieg na nie padał zimą i je nadłamał. 

Każdemu kto pojedzie w czasie wiatru do lasu, to zwracam się o zatrzymanie na chwilkę, żeby 

posłuchać co się dzieje w tym lesie. Ile kawałków tego drewna, kory odpada. Musimy mieć 

świadomość, że one spadają z wysokości 30m. 

Radny J. Droń powiedział następująco: Panie Krzysztofie. To wszystko racja, ale to 

pismo, które zostało napisane, ci co go napisali  mają dużo racji. Turysta, który przyjedzie tutaj 

nie przyjeżdża po to aby przespać się w pokoju, ale po to aby zobaczyć las.  

Radny W. Wołkowycki zwrócił się z zapytaniem. Dlaczego Nadleśnictwo Browsk nie 

wprowadziło zakazu. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że w  Browsku Panie Włodzimierzu, drzewostany 

ponad stuletnie to 30% a w Białowieży 70%, w Browsku rezerwaty to 12% a w Białowieży. Na 

terenie Nadleśnictwa Białowieża jest zagrożenie, gdyż wydarzył się śmiertelny wypadek. 

                     

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 16:00. 

 

      Protokołowała 

      Barbara Bajko                                                                           Przewodnicząca Komisji 

         Małgorzata Szpakowicz 


