
PROTOKÓŁ Nr  31/2017  
z wspólnego posiedzenia Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej  

i Komunalnej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Turystyki, Usług i Rolnictwa  
 Rady Gminy Białowieża  z dnia 21 grudnia 2017 r. 

 

Posiedzenie odbyło się w sali Galerii OBOK przy ul. Sportowej 1, przewodniczyła p. 

Jowita Morawska, Wiceprzewodnicząca 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 oraz zaproszeni 

goście. 

Przewodnicząca Komisji o godzinie 14.00 otworzyła posiedzenie Komisji i po 

powitaniu członków Komisji oświadczyła, iż  brak jest quorum pozwalające na podejmowanie 

prawomocnych decyzji. W posiedzeniu uczestniczy 4 radnych.  

Następnie Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia: 

1. Analiza budżetu Zespołu Szkolno Przedszkolnego na 2018 r. 

2. Analiza budżetu na 2018 r. 

3. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej 

4. Sprawy różne. 

 

Ad.1  
Analiza budżetu Zespołu Szkolno Przedszkolnego na 2018 rok.  

Skarbnik poinformowała, iż Gmina planuje powrócić do poprzedniego systemu obsługi 

księgowości w szkole. Gmina będzie prowadzić księgowość i dzięki temu zwiększy się nadzór.  

Przedstawiła również zestawienie, które jest sporządzane we wrześniu i marcu. Wrzesień roku 

szkolnego 2014/2015 gdzie było 187 uczniów i 19,26 etatów nauczycieli, 10 pracowników 

obsługi administracji. Na wrzesień tego roku jest 158 uczniów, 24,37 etatów nauczycieli i 13 

pracowników obsługi.  

 Komisja dyskutowała nad tematem dotyczącym zwiększonej liczbie etatów. Zdaniem 

Komisji jest, że szkoła powinna zmieścić się w zaplanowanym budżecie. Wydatkowane środki 

powinny być uzgodnione z księgową i dyrekcją. Należy przestrzegać dyscypliny finansowej.  

 

Ad.2  
Skarbnik poinformowała o konieczności podjęcia uchwały budżetowej na 2018 rok, 

gdyż inwestycja przebudowy drogi jest finansowana z LP i będzie zwrot środków pod koniec 

tego roku lub na początku przyszłego. 

Komisja również dyskutowała nad koniecznością poprawy stanu takich miejsc jak 

Geometryczny Środek Puszczy Białowieskiej, ścieżka edukacyjna wzdłuż rzeki Narewka 

(ścieżka miejscami jest zdewastowana – gruz, koleiny).   

 Poruszyła również temat szlaków turystycznych. Zdaniem radnej E. Malzahn jest, iż 
brak jest osób odpowiedzialnych za te szlaki.  Wszystkie szlaki na terenie Gminy należy 

zewidencjonować oraz sporządzić wykaz prac jakie należy wykonać na poszczególnych 

szlakach.   

    

Ad.3 
  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej   

 
Ad.4 
W sprawach różnych . 
Radna E. Malzahn poruszyła temat dotyczący znoszenia pomników przyrody. Jest przygotowana 

uchwała, która będzie znosiła statut pomnika przyrody dla pięciu drzew. Drzewa zostały sprawdzone 

przez radną. Zdaniem radnej jest, że tylko jedne drzewo rosnące przy drodze kwalifikuje się do ścięcia 

(przy Drodze Sinickiej za Czerlonką). Pozostałe drzewa nie rosną przy drodze. Sosna pospolita 



nachylona jest w kierunku lasu a nie na drogę i może być pozostawiona. Zapis w uzasadnieniu, że 

utraciły wartości przyrodnicze jest zapisem błędnym, gdyż drzewa martwe również mają inne wartości.  

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 15:10.                     

Protokół sporządzono na podstawie nagrania cyfrowego.   

 

 

      Protokołowała 

      Barbara Bajko                                                                           Wiceprzewodnicząca Komisji 

         Jowita Ewa Morawska 


