PROTOKÓŁ Nr XXX/2017
z obrad sesji
Rady Miejskiej w Zabłudowie VII kadencji
w dniu 27 grudnia 2017r
(w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego)
Początek obrad – godz. 9.00
W sesji uczestniczą:
1) Borowski Jan

Rada w składzie:
radny

2) Brańska Dorota

radna

3) Charyło Piotr

radny

4) Czajkowski Wiesław

radny

5) Dobiecki Paweł

radny

6) Dołegiewicz Agnieszka I wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zabłudowie
7) Galicki Mirosław

radny

8) Mikołaj Kuna II wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Zabłudowie
9) Lulewicz Cezary

radny

10) Regucki Adam

radny

11) Rogucki Maciej - Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabłudowie
12) Rusiłowicz Krzysztof

radny

13) Turczewski Mariusz

radny

14) Teofilewicz Teresa –radna.
Radna nieobecna – Halina Fiedoruk










Kierownictwo organu wykonawczego gminy, w osobach:
Burmistrz – Adam Tomanek,
Zastępca Burmistrza Wiesław Dąbrowski,
Sekretarz Gminy Monika Hankowska,
Skarbnik Gminy - Jolanta Iwaniuk.
oraz:
Radca prawny – Ewa Stachowicz,
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Piotr Torbicz,
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – Lech Krzymiński,
Protokolant – Joanna Jakoniuk







Zaproszeni goście:
Podstawowej im. F. Karpińskiego

Dyrektor Szkoły
w Zabłudowie
– Ewa Kołosowska,
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. F. Karpińskiego w Zabłudowie
– Agnieszka Ledzińska,
Dyrektor Gimnazjum im. G. Chodkiewicza w Zabłudowie – Eugenia Grzyb,
Dyrektor szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce – Edyta Szósto
–Łapińska,
Redaktor miesięcznika „Zabłudów i Okolice” – Piotr Woroniecki
Sołtysi z 33 miejscowości.
Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Miejskiej
w Zabłudowie –Maciej Rogucki.

Przewodniczący Rady dokonał otwarcia obrad cytując formułę: „Otwieram XXX
sesję Rady Miejskiej VII kadencji”, po czym przywitał przybyłych na posiedzenie gości,
a także burmistrza, skarbnika gminy oraz sołtysów.
Prowadzący obrady, na podstawie listy obecności stwierdził, że ilość obecnych
radnych na sali obrad zabezpiecza regulaminowe quorum do podejmowania
prawomocnych uchwał.
Rada przystąpiła do przyjęcia porządku obrad.
Wnioski w sprawie zmian w proponowanym porządku obrad zgłaszali kolejno:
I.
Burmistrz wniósł o ujęcie w porządku obrad punktów:
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Białostockiemu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej
w Nowej Woli (druk nr 30.15.17);
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru
niektórych należności w drodze inkasa, wynagrodzenia za inkaso oraz określenia
inkasentów (druk nr 30.17.17).
Wniosek burmistrza został przez Rade przyjęty w wyniku głosowania: 14 głosów
„za”.
II.

Radny Paweł Dobiecki wniósł o ujęcie w punkcie 6 porządku obrad punktu
pn. „Zapytania sołtysów”.
Wniosek Radnego został przyjęty w wyniku głosowania: 8 głosów „za”,
1 głos „przeciw”, 5 głosów „wstrzymujących”.

Porządek obrad z uwzględnieniem wniosku burmistrza został przez Radę przyjęty
w głosowaniu 13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący” i przedstawiał się następująco:

1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie;
Przyjęcie porządku obrad;
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
Informacja Przewodniczącego Rady o działalności w okresie międzysesyjnym,
Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza
z wykonania uchwał Rady;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2017 rok (druk
nr 30.20.17) II wersja;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej (druk nr
30.2.17);
8. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy Zabłudów na 2018 rok (druk nr 30.3.17),
9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Zabłudów na
lata 2018 – 2021 (druk nr 30.4.17);
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
(druk nr 30.19.17 III wersja);
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Zabłudów (druk nr 30.18.17 II wersja;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów (druk nr 30.7.17);
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Olszanka i Sieśki w
gminie Zabłudów (tereny obsługi komunikacyjnej i turystyki) (druk nr 30.8.17);
14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Sybiraków w Rafałówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im.
Sybiraków w Rafałówce (druk nr 30.9.17);
15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły
Podstawowej w Dobrzyniówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dobrzyniówce
(druk nr 30.10.17);
16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku (druk nr 30.11.17);
17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły
Podstawowej im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie wchodzącej w skład
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową
im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie wchodzącą w skład Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego w Zabłudowie (druk nr 30.12.17);
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Białostockiemu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej
w Nowej Woli (druk nr 30.15.17);
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru
niektórych należności w drodze inkasa, wynagrodzenia za inkaso oraz określenia
inkasentów (druk nr 30.17.17)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przejęcia przez gminę
zarządzania publiczną droga powiatową (druk nr 30.13.17);

21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy
(druk nr 30.14.17);
22. Interpelacje i zapytania radnych;
23. Wolne wnioski;
24. Zamknięcie obrad.

Ad 3
Rada przyjęła protokół z sesji z dnia 22 listopada 2017r w wyniku głosowania: 12
głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące”.
Ad 4
Przewodniczący Rady przedstawił informację w sprawie z działań
podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Na wstępie przypomniał datę ostatniej
sesji, po czym wymienił uchwały na niej podjęte. Nadmienił, że podjęte uchwały zostały
przekazane do organów nadzoru.
W okresie międzysesyjnym przewodniczący brał udział w pracach Komisji Planowania
i Finansów. Pan Maciej Rogucki odbywał spotkania z mieszkańcami w biurze Rady
Miejskiej.

Ad 5.
Burmistrz swoje wystąpienie rozpoczął od wymienienia zarządzeń podjętych
w okresie międzysesyjnym. Następnie poinformował o postępowaniach przetargowych
prowadzonych w omawianym okresie:
1) W dniu 22.12.2017 unieważniony został przetarg
na zaprojektowanie
i przebudowę drogi gminnej Nr 106859B na odcinku ul. Manetuffla.
2) Wyłoniono wykonawcę zadania polegającego na dostawie osprzętu elektrycznego
wraz z wbudowaniem. Wygrała firma JAKOR Piotr Korzeniewski za kwotę:




Zadanie nr 1 – 16 974 zł , gwarancja 4 lata,
Zadanie nr 2 - 26 658, gwarancja 4 lata,
Zadanie nr 3 – 20 787 zł, gwarancja 4 lata.

3) Rozstrzygnięty został przetarg na obsługę bankową Urzędu Miejskiego
w Zabłudowie i jednostek podległych. Wygrał Podlasko – Mazurski Bank
Spółdzielczy w Zabłudowie.
4) Ogłoszony został trzeci przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych
5) W dniu 12.12.2017r unieważniony został przetarg na dostawę punktu zlewnego
ścieków do oczyszczalni ścieków w Zabłudowie, gdyż nie wpłynęły oferty.

6) W wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono wykonawcę zadania pn. „Budowa
oświetlenia drogowego na terenie gminy Zabłudów”. Wygrała firma JAKOR
Piotr Korzeniewski za cenę:


Zadanie nr 1 38 868 zł, gwarancja 4 lata,



Zadanie nr 2 – 42 312 zł, gwarancja 4 lata



Zadanie nr 3 – 21 894 zł, gwarancja 4 lata,



Zadanie nr 4 12 894 zł, gwarancja 4 lata.

Radny Mirosław Galicki zapytał o termin ogłoszenia przetargu na budowę dróg
w Kurianach.
Burmistrz poinformował, że przetarg zostanie ogłoszony w pierwszych dniach
stycznia.
Ad 6
Wolne wnioski i zapytania sołtysów.
Sołtys wsi Miniewicze – Bogusław Abramowicz pytał o etap prac nad projektem
sieci wodociągowej – Miniewicze – Laszki – Krynickie.
Burmistrz poinformował, o zakończeniu prac nad dokumentacją w 2017 roku.
W budżecie gminy na 2018 rok nie zarezerwowano środków na jego realizację. Gmina
pozyskała maksymalną kwotę dofinansowania na budowę innych sieci wodociągowych
więcej już nie może otrzymać wsparcia w ramach ogłoszonych konkursów.
Sołtys wsi Kudrycze – Dariusz Jastrzębski zapytał o to jak wygląda sytuacja z
przywróceniem połączenia na trasie Stanisławowo – Wojski?
Burmistrz wyjaśnił, że połączenie autobusowe na linii Stanisławowo – Wojszki
sięga poza granice powiatu białostockiego, białostockiego związku, z czym gminy
Zabłudów i Juchnowiec Kościelny nie mogą dofinansować kursów autobusów na tej
trasie. Zapewnienie połączeń pomiędzy powiatami leży gestii Zarządu Województwa.
Pan Adam Tomanek poinformował, że w sprawie przywrócenia połączeń odbyło się
spotkanie pomiędzy Burmistrzem Zabudowa, Wójtem Juchnowca Kościelnego oraz
Marszałkiem Województwa Podlaskiego, który nie zdecydował się na dofinansowanie
kursu.. Burmistrz poinformował, że czynione są starania mające na celu utworzenie
połączenia na trasie Stanisławowo – Wojski (nie wykraczającego poza obszar powiatu
białostockiego). białostockiego tej sprawie konieczne będzie podjęcie przez rady gmin
odpowiednich uchwał. Wystosowano pismo do firmy Vojager w sprawie możliwości
obsługi dotowanej trasy, które pozostało bez odpowiedzi. Prognozowany termin
uruchomienia linii to marzec 2018 roku.
Radny Paweł Dobiecki prosił o wyjaśnienia w sprawie nieprawidłowo
przeprowadzonej naprawy drogi Płoskie – Henrykowo. Zapytał także o wymianę
pękniętego przepustu na drodze Kamionka – Protasy i możliwość odprowadzenia wód
opadowych z drogi na kolonii Kamionka, która to woda zalewa uprawy kukurydzy.
Radny nadmienił, iż drga została naprawiona w ramach funduszu sołeckiego.
Pan Lech Krzymiński wyjaśnił, że wykonawca zabierze nieprawidłową frakcję
kruszywa, ale to co zostało wbudowane zostanie i będzie przykryte warstwą nowego

kruszywa. Dla wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. W kwestii naprawy
przepustu trwają ustalenia z wykonawcą. Natomiast w kwestii odprowadzenia wód
opadowych z drogi na Kolonii Kamionka nic jeszcze nie poczyniono.
Sołtys wsi Zagruszany – Pani Eugenia Karczewska pytała o plany budowy
drogi Pasynki – Zagruszany.
Burmistrz poinformował, że wystąpił z pismem do powiatu o uwzględnienie
w projekcie budżetu powiatu na 2018 rok środków na wykonanie drogi Pasynki
– Zagruszany.
Sołtys wsi Ciełuszki - Pani Grażyna Charytoniuk – Michiej zabrała głos
w sprawie funkcjonującego transportu publicznego na terenie gminy Zabłudów.
Poinformowała, że firma PKS NOVA realizuje tylko kursy , na które wygrała przetarg
na dowożenie uczniów. Kursy tych autobusów nie są dostosowane do potrzeb
mieszkańców. Ponadto autobusy nie kursują w soboty i niedziele (miejscowości:
Kaniuki, Ciełuszki). Pani Grażyna Charytoniuk Michiej zapytała na jakiej podstawie
wybrano do remontu w ramach środków UE świetlicę wiejską w Ostrówkach?
Odnośnie komunikacji autobusowej burmistrz poinformował, że w trakcie rozmów
z przedstawicielem firmy PKS NOVA ustalił, że dodatkowe kursy będą realizowane za
dopłatą we wtorki i piątki po południu. Stwierdził, iż do dnia sesji nie maił informacji
o tym, że PKS nie wywiązuje się z tych ustaleń.
Sołtys wsi Koźliki – Ala Kamieńska zgłosiła konieczność naprawy przepustu na
kolonii Koźliki (do Trusiuków).
Ad 7
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2017 rok
przedstawiła Skarbnik – Jolanta Iwaniuk.
Pozytywną opinię do projektu uchwały wydali radni na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Rada uchwałę nr XXX/273/2017 podjęła w wyniku głosowania 14 głosów “za”.

Ad 8
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Zabłudów przedstawiła Skarbnik – Jolanta Iwaniuk.
Pozytywną opinię do projektu uchwały wydali radni na wspólnym posiedzeniu Komisji.
Rada uchwałę nr XXX/274/2017 podjęła w wyniku głosowania 14 głosów “za”.
Ad 9
Prezentacji projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z autokorekta
burmistrza dokonała skarbnik gminy.
Przewodnicząca Komisji Planowania i Finansów przedstawiła pozytywna opinię
wydaną do rozpatrywanego projektu uchwały przez te komisję
Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
W dyskusji głos zabierali kolejno:

Radny Paweł Dobiecki stwierdził, ze zaplanowany na 2018 rok budżet jest
ambitny i inspirowany marzeniami burmistrza, które nie są zbieżne z potrzebami
mieszkańców. Radny wyraził przekonanie, iż skierowanie potężnych środków
finansowych na Kuriany nie satysfakcjonuje mieszkańców pozostałej części gminy. Wieś
Kuriany w przyszłości może podzielić los Dojlid Górnych i przyłączy się do miasta
Białegostoku. Radny wyraził przekonanie, że aż tak intensywne inwestycje w tej
miejscowości nie są potrzebne. Zapytał, kiedy będą prowadzone poważniejsze
przedsięwzięcia na pozostałym terenie gminy, skoro w 2018 roku jej budżet zostanie
mocno zadłużony?
Burmistrz zapewnił, że pragnie, aby gmina rozwijała się jak najszybciej.
Stwierdził, że powszechnie wiadomo, iż środki jakimi dysponuje gmina są za małe by
zadowolić potrzeby wszystkich mieszkańców, dlatego skupiono się na głównych
kierunkach. Decyzję o budowie dróg w Kurianach podjęto już kilka lat temu, a na
zadanie to pozyskane zostały środki unijne. Projekt w Kurianach jest realizowany
z myślą o uruchomieniu transportu niskoemisyjnego i ograniczeniu ilości spalin, bo
tylko na takie działania możliwe było pozyskanie dofinansowania. Jest to wspólny
projekt partnerski kilku gmin wchodzących w skład Białostockiego Obszaru
Białostockiego. Połowa środków na tę inwestycje nie pochodzi z budżetu gminy. Pan
Adam Tomanek oświadczył, że nie ma programów dedykowanych na drogi lokalne.
Jeżeli są, to w bardzo ograniczonej ilości, a gmina Zabłudów, z uwagi na kryterium
dochodowe nie mogła być ich beneficjentem. Dodał, że od kilku lat wspólnie z innymi
gminami zabiegał w Ministerstwie o zmianę
kryterium dochodowego przy
rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie inwestycji. Działania te przyniosły efekty
i od 2018 roku kryterium to zostanie zmienione na korzyść m.in. Gminy Zabłudów.
Zmiana sposobu obliczania dochodu spowoduje, że nasza gmina uzyska o 800 000 zł
wyższą subwencję ze Skarbu Państwa. Niewłaściwe liczone kryterium dochodowe było
powodem odrzucenia wielu wniosków składanych przez Gminę Zabłudów.
Gmina w obecnym okresie finansowania pozyskała maksymalną ilość funduszy na
gospodarkę wodno – ściekową (2 000 000 zł). Dodatkowe środki mogą pojawić się
w ramach Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK), o które
gmina Zabłudów będzie zabiegać. Burmistrz stwierdził, że bardzo łatwo jest wskazywać
potrzeby, ale trudniej źródło ich zaspokojenia. Poinformował, że zamierza zakupić
grunty w mieście Zabłudów z myślą o organizacji targowiska. Nadmienił, iż bez rozwoju
przedsiębiorczości i firm, gmina nie może liczyć na rozwój. Większa liczba firm to
większe wpływy z podatków i większa liczba miejsc pracy, stąd działania mające na celu
uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Na zadanie to gmina także pozyskała środki z UE.
Radny Mirosław Galicki nawiązując do wypowiedzi burmistrza i radnego Pawła
Dobieckiego przedstawił informacje dotyczącą tempa wzrostu liczby mieszkańców
i liczby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy w porównaniu do pozostałej części
gminy.
Wzrost liczby mieszkańców w Kurianach:
 rok 2012 – 551 osób,
 rok 2013 – wzrost o 17 osób w stosunku do roku poprzedniego,

 rok 2014 – wzrost o 10 osób w stosunku do roku poprzedniego,
 rok 2015 – wzrost o 17 osób w stosunku do roku poprzedniego,
 rok 2016 – wzrost o 22 osoby w stosunku do roku poprzedniego,
 rok 2017 – wzrost o 9 osób w stosunku do roku poprzedniego (dane niepełne).
Wzrost liczby mieszkańców na obszarze całej gminy Zabłudów:
 rok 2013 – wzrost o 35 osób w stosunku do roku poprzedniego,
 rok 2014 – wzrost o 12 osób w stosunku do roku poprzedniego,
 rok 2015 – wzrost o 32 osób w stosunku do roku poprzedniego,
 rok 2016 – wzrost o 35 osoby w stosunku do roku poprzedniego,
 rok 2017 – brak danych.
Najwięcej decyzjo o warunkach zabudowy wydano na m. Kuriany - 214. Kolejną
miejscowością o największej liczbie wydanych decyzji o warunkach zabudowy
są Halickie – 76 decyzji. Radny stwierdził, że zadłużenie zaciągnięte na poczet realizacji
przebudowy drogi w Kurianach będą spłacać przyszli mieszkańcy gminy, w tym także
i Kurian.
Radny Jan Borowski zwrócił się z pytaniem o budowę wodociągu Miniewicze
– Laszki – Krynickie w przypadku braku możliwości dofinansowania tego zadania
że środków zewnętrznych oraz montaż agregatów prądotwórczych na hydroforniach
w Pawłach i Krynickich.
Burmistrz oznajmił, że w pierwszej kolejności są realizowane te zadania,
na które można pozyskać dofinansowanie. Jeżeli nie będzie już możliwości wsparcia
inwestycji z zewnątrz wówczas zadanie to będzie realizowane w ramach środków
własnych. Agregaty prądotwórcze powinny być zamontowane jeszcze w 2017 roku.
Przewodniczący Rady zadał pytanie o mniejsze o 2 000 000 zł planowane
wydatki bieżące w porównaniu do 2017 roku.
Skarbnik gminy wyjaśniła, że gmina zaplanowała o 2 000 000 zł mniejsze
dotacje. Wpłyną one jednak do budżetu dopiero w połowie 2018 roku i wówczas zostaną
zaksięgowane.
Radny Adam Regucki pytał o wysokość oszczędności z tytułu wymiany
oświetlenia na energooszczędne. Dodał, że w budżecie gminy na kolejny rok nie ma
planów inwestycyjnych w miejscowościach: Kołpaki, Małynka, Folwarki Tylwickie.
Jakie Burmistrz ma plany na te miejscowości?
Burmistrz poinformował, że w przeciągu półrocza oszczędności wynikłe
z wymiany oświetlenia sięgają rzędu 100 000 zł. Wyjaśnił ponadto, że w budżecie gminy
na 2018 rok znalazły się takie zadania, które są dofinansowane, i które będą
lokomotywami napędowymi dla rozwoju całej gminy. Nadmienił, że przy ograniczonych
środkach zasada podziału środków po równej części dla każdej miejscowości nie jest
właściwa. Kontynuując Burmistrz przedstawił plany przebudowy drogi Protasy
– Kuriany – Henrykowo.
Radny Mariusz Turczewski przypomniał radnym, że jego wniosek
o przebudowę drogi na kolonię w Dobrzyniówce był odrzucony w trakcie posiedzeń
komisji. Radny stwierdził, że są możliwości realizacji tego zadania, tylko brakuje

przychylności ze strony burmistrza, a miejscowość Dobrzyniówka od wielu lat jest
pomijana.
Burmistrz przyznał, że nie każda część gminy jest w równym stopniu
dofinansowania. Wyjaśnił, że dzieje się tak z powodu ograniczonego budżetu. Dodał,
że w budżecie roku 2018 zaplanowano środki na dokończenie projektu świetlicy
w Dobrzyniówce. Ponadto Gmina zabiega o dofinansowanie przebudowy drogi na
kolonię w Dobrzyniówce ze środków zewnętrznych.
Radny Paweł Dobiecki złożył następujące wnioski do budżetu:
I.
W budżecie gminy Zabłudów należy ująć zadania pn.: Budowa wodociągu
Zajezierce – Bobrowa za kwotę 150000 zł oraz budowa wodociągu Krynickie
– Laszki za kwotę 150000 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy
drogi gminnej Bobrowa – DK nr 65 w standardzie emulsji asfaltowej – 31 687 zł”
Środki na powyższe zadania będą pochodziły z przeniesienia:
- kwoty 120000 zł z zadania ”Budowa ul. Demblińskiej w Zabłudowie”,
- kwoty 131687 zł z zadania „Budowa ul Kalwińskiej w Zabłudowie”,
- kwoty 80000 zł z zadania „Przygotowanie projektu rewitalizacji parku
w Zabłudowie”.
II.
W budżecie gminy Zabłudów należy ująć zadanie pn.: „ Wykonanie dokumentacji
projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Rafałówce” –
100 000 zł., „wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy
jednostronnego chodnika od Zabłudowa w kierunku cmentarza, wzdłuż DK nr 19
wraz z wykupem gruntów – 200 000 zł. Do zadania nr 12 z wykazu
inwestycyjnego dodać działki nr 340 i 431 w Kurianach i przeznaczyć na nie
dodatkowe 31 687 zł. Środki na powyższe zadania będą pochodziły
z przeniesienia:
- kwoty 120000 zł z zadania ”Budowa ul. Demblińskiej w Zabłudowie”,
- kwoty 131687 zł z zadania „Budowa ul Kalwińskiej w Zabłudowie”,
- kwoty 80000 zł z zadania „Przygotowanie projektu rewitalizacji parku
w Zabłudowie”.
III.
Do zadania nr 12 z wykazu inwestycyjnego dodać działki nr 340 i 431
w Kurianach i przeznaczyć na nie dodatkowe 31 687 zł. Środki na powyższe
zadania będą pochodziły z przeniesienia kwoty 31 687 zł z zadania ”Budowa
ul. Demblińskiej w Zabłudowie”.
Uzasadniając swoje wnioski radny Paweł Dobiecki stwierdził, że budowa
ul Demblińskiej w Zabłudowie mija się z celem, w związku z planowaną budową
ul Manteufla. Radny wyraził przekonanie, że ul Manteufla jest ważniejsza, gdyż służy
także mieszkańcom Rafałówki. Zdaniem radnego w Zabłudowie w ostatnich latach
wybudowano wiele odcinków dróg, dlatego należy zdjąć z wykazu inwestycyjnego
zadanie polegające na budowie ul. Surażskiej i połączenia tej ulicy z ul. Św. Rocha.
Ponadto wyraził przekonanie, iż niezasadne jest wprowadzanie do budżetu rewitalizacji
parku w świetle innych, bardziej istotnych potrzeb mieszkańców w tym głównie
budowy dróg.

W odniesieniu do powyższych wniosków burmistrz wyjaśnił, że zadania
w budżecie powinny być właściwe oszacowane. Dodał, że ma wątpliwości
co do prawidłowego oszacowania zadań przez radnego. Przypomniał radnym,
że przeznaczenie zbyt niskiej kwoty środków na inwestycje powoduje, że jest ona
niemożliwa do realizacji, blokując jednocześnie środki, które mogłyby być
przeznaczone na inne zadanie. Burmistrz oświadczył, że skorzysta z przysługujących mu
uprawnień i nie dopuści do umieszczenia w budżecie gminy niedoszacowanych zadań.
Odnośnie budowy chodnika prowadzącego do cmentarza w Kucharówce, pan Adam
Tomanek wyjaśnił, że pracuje nad zawarciem w 2018 roku porozumienia z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w kwestii wspólnego finansowania prac
projektowych związanych z planowanym chodnikiem. Nadmienił, iż budowa ulic
w rejonie osiedla na ul Kalwińskiej jest niezmiernie istotna z uwagi na poprawę
bezpieczeństwa w tym rejonie oraz umożliwienie dojazdu do istniejących i planowanych
domów wielorodzinnych. Apelował do radnych aby nie działać w sposób populistyczny,
ponieważ nie przyniesie to wymiernych efektów.
Radna Teresa Teofilewicz zwróciła uwagę na fakt, że wnioski należy składać na
komisjach. Apelowała do radnych by pozwolili burmistrzowi realizować zaplanowany
budżet i nie wprowadzali nowych pomysłów na każdej sesji. Wyraziła przekonanie,
że inwestycję w Kurianach pomimo jej kosztowności należy realizować dotrzymując
tym samym umowy zawartej wraz z innymi gminami.
Przewodniczący Rady rozpoczął procedurę głosowania wniosków:
 Wniosek Nr I został przez Radę odrzucony w wyniku głosowania:
1 głos „za”, 13 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących;
 Wniosek Nr II został przez Radę odrzucony w wyniku głosowania: 1 głos „za”,
12 głosów „przeciw”, 1 głosy wstrzymujący;
 Wniosek Nr III został przez Radę odrzucony w wyniku głosowania: 1 głos „za”,
12 głosów „przeciw”, 1 głosy wstrzymujący.
Rada uchwałę nr XXX/275/2017 w sprawie budżetu Gminy Zabłudów na 2018 rok
podjęła w wyniku głosowania: 11 głosów „za”, 2 głosów „przeciw”, 1 głosy
wstrzymujący.
Ad 10
Prezentacji projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2018 - 2022 dokonała skarbnik gminy.
Przewodnicząca Komisji Planowania i Finansów przedstawiła pozytywna opinię
wydaną do rozpatrywanego projektu uchwały przez te komisję
Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię składu orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
Rada uchwałę nr XXX/276 2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata
2018 – 2022 podjęła w wyniku głosowania: 13 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”,
0 głosów wstrzymujących.

Przewodniczący rady ogłosił 30 – minutową przerwę w obradach.
Ad 11
Po przerwie wznowiono obrady.
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
Projekt uchwały wraz z objaśnieniem kalkulacji stawek opłat za wywóz odpadów
przedstawił kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej – Lech Krzymiński.
Pan kierownik poinformował, że z przeprowadzonych przez niego szacunków wynika,
iż w celu pokrycia wydatków związanych z wywozem odpadów przez firmę wyłonioną
w przetargu należy uchwalić stawki w wysokości: 15 zł/m-c od jednego mieszkańca.
Stawka preferencyjna dla rodzin 5 –cio osobowych wynosiłaby 50 zł/ m-c. Wymienione
stawki dotyczą odpadów zbieranych selektywnie.
W trakcie dyskusji radny Mariusz Turczewski wyraził przekonanie,
że preferencyjną stawkę opłat z tytułu gospodarowania odpadami należy ustalić
- uwzględniając gospodarstwa 4 osobowe – w wysokości 55 zł/m-c w przypadku, gdy
odpady są zbierane selektywnie. Dla odpadów zbieranych nieselektywnie stawka
powinna wynosić 100 zł dla rodzin 4 – osobowych.
Burmistrz Adam Tomanek wyjaśnił, że wzrost stawek opłat wynika ze wzrostu
cen oferowanych w przetargach na odbiór odpadów.
Obecni na Sali obrad sołtysi podnosili, iż na wsiach mieszkańcy nie wytwarzają tak
dużej ilości odpadów jak mieszkańcy miast i miejscowości podmiejskich. Kosze na
śmieci są po miesiącu zapełnione tylko do połowy. Rozważano możliwość ustalenia
innych stawek opłat dla mieszkańców wsi.
Radny Adam Regucki zwrócił uwagę na fakt odbioru posortowanych odpadów w tym
samym czasie i przez ten sam samochód, który odbiera odpady zmieszane.
Radny Jan Borowski pytał o przyczyny powstawania dzikich wysypisk śmieci.
Radny Krzysztof Rusiłowicz proponował instalacje monitoringu w miejscach gdzie są
wyrzucane odpady.
Burmistrz Adam Tomanek wyjaśnił, że wzrost stawek opłat wynika ze wzrostu
cen oferowanych w przetargach na odbiór odpadów. Następnie przedstawił Radzie
informację o stawkach za wywóz śmieci uchwalonych w ostatnim czasie przez inne
gminy.
Radni wspólnie z burmistrzem rozważali różne stawki opłat z tytułu wywozu
odpadów komunalnych i ich wpływ na bilans systemu gospodarowania odpadami.
Przewodniczący Rady złożył wniosek o przesunięcie głosowania nad punktami nr
11 i 12 na pozycje 22 i 23 porządku obrad.
Wniosek powyższy został przez Radę przyjęty w wyniku głosowania 14 głosów
„za”.
W kolejnym punkcie obrad Rada rozpatrzyła projekt uchwały zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabłudów
w m. Bobrowa.

Pan Wiesław Dąbrowski – zastępca burmistrza wyjaśnił, iż obszar objęty
opracowaniem zostanie przeznaczony pod powierzchniową eksploatacje surowców
mineralnych teren oznaczony na rysunku studium symbolem 2 PG, obejmujący działki
nr geodezyjny 659 i 660 oraz teren 3 PG, obejmujący działkę nr geodezyjny 658 oraz
część działki nr 679, położone na gruntach wsi Bobrowa. Po zakończeniu eksploatacji
surowców i sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tereny
mogą być wykorzystane pod zabudowę usługową, w tym turystyczną i wypoczynkową
Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Planowania i Finansów.
Rada uchwałę nr XXX/277/2017 podjęła w wyniku głosowania: 11 głosów „za”
(jednomyślnie).
Kontynuując obrady przystąpiono do analizy projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu miejscowego.
Referujący – Pan Wiesław Dąbrowski – wyjaśnił, iż planowane przeznaczenie terenu
wskazanego do objęcia planem pod zabudowę usługową do obsługi ruchu
samochodowego i turystycznego jest zgodne z ustaleniami tekstowymi Studium, które
w kilku rozdziałach wyraźnie wskazują na możliwość realizacji tego typu usług
w sąsiedztwie drogi krajowej nr 19, drogi wojewódzkiej nr 685 oraz dróg powiatowych
po opracowaniu planów miejscowych.
Pozytywną opinię do projektu uchwały wydała Komisja Planowania i Finansów.
Rada uchwałę nr XXX/278/2017 podjęła w wyniku głosowania: 10 głosów „za”
(jednomyślnie).
Sekretarz Gminy przedstawiła uzasadnienie projektów uchwał dotyczących
przekształcenia sześcioletnich szkół podstawowych w gminie Zabłudów w szkoły
ośmioletnie.
Pozytywną opinię do projektów uchwał wydali radni na wspólnym posiedzeniu
komisji.
Uchwały, po odczytaniu przez prowadzącego obrady zostały przez Radę podjęte
w wyniku głosowania:
 Uchwała nr XXX/279/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej
Szkoły odstawowej im. Sybiraków w Rafałówce w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Sybiraków w Rafałówce, została przez Radę podjęta w wyniku
głosowania: 9 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”.
 Uchwała nr XXX/280/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej
Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce w ośmioletnią Szkołę Podstawową
w Dobrzyniówce, została przez Radę podjęta w wyniku głosowania: 10 głosów
„za”;
 Uchwała nr XXX/281/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku w ośmioletnią
Szkołę Podstawową im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku, została przez Radę
podjęta w wyniku głosowania: 10 głosów „za”;



Uchwała nr XXX/282/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej
Szkoły Podstawowej im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie wchodzącej
w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie w ośmioletnią Szkołę
Podstawową im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie wchodzącą w skład
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zabłudowie, została przez Radę podjęta
w wyniku głosowania: 11 głosów „za”.

Rada realizując punkty: 19 – 20 porządku obrad podjęła uchwały w sprawie:
 Nr XXX/283/2017
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Białostockiemu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w
Nowej Woli – uchwałę podjęto w wyniku głosowania: 9 głosów „za”.
 Nr XXX/284/2017 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zarządzenia poboru
niektórych należności w drodze inkasa, wynagrodzenia za inkaso oraz określenia
inkasentów– uchwałę podjęto w wyniku głosowania: 8 głosów „za”;
 Nr XXX/285/2017 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przejęcia przez gminę
zarządzania publiczną droga powiatową – uchwałę podjęto w wyniku głosowania:
11 głosów „za”.
Projekt uchwały wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy przedstawił
zastępca burmistrza - Wiesław Dąbrowski.
Pozytywną opinię do projektu uchwały wydali radni na wspólnym posiedzeniu
Komisji.
Rada podjęła uchwałę nr XXX/286/2017 w wyniku głosowania 12 głosów “za”.
Radni powrócili do analizy projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik.
Pan Lech Krzymiński przedstawił stawki opłat, przy których system
gospodarowania zamyka się deficytem w wysokości 42286 zł:
1) 35 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy odpady są zbierane w sposób
nieselektywny od jednego mieszkańca na danej nieruchomości;
2) niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 14 zł
miesięcznie od jednego mieszkańca;
3) miesięczna opłata stała od gospodarstwa domowego 4 osobowego i większego
w zależności od rodzaju zbiórki odpadów komunalnych:
 w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób
nieselektywny ustala się kwotę w wysokości 120 zł,
 w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób
selektywny ustala się kwotę w wysokości 55 zł.
Burmistrz stwierdził, iż zastosowanie bonifikaty dla gospodarstw
czteroosobowych zawsze zamyka się deficytem, w związku z czym zaproponował

następujące rozwiązanie, przy zastosowaniu którego szacunkowe straty systemu będą
niższe i wyniosą 30 000zł:
1) 35 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy odpady są zbierane w sposób
nieselektywny od jednego mieszkańca na danej nieruchomości;
2) niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 14 zł
miesięcznie od jednego mieszkańca;
3) miesięczna opłata stała od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego
w zależności od rodzaju zbiórki odpadów komunalnych:
 w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób
nieselektywny ustala się kwotę w wysokości 150 zł,
 w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób
selektywny ustala się kwotę w wysokości 60 zł.
Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie wznowiono obrady.
Głos zabrał burmistrz Adam Tomanek, który poinformował Radę,
że zastosowanie stawki 13 zł/ m- c od jednej osoby spowoduje deficyt systemu
w wysokości 64 392 zł.
Burmistrz, po konsultacji z radnymi zaproponował następujące zmiany
w przedłożonym przez siebie projekcie uchwały:
1) 35 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy odpady są zbierane w sposób
nieselektywny od jednego mieszkańca na danej nieruchomości;
2) niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 13 zł
miesięcznie od jednego mieszkańca;
3) miesięczna opłata stała od gospodarstwa domowego 5 osobowego i większego w
zależności od rodzaju zbiórki odpadów komunalnych:
 w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób
nieselektywny ustala się kwotę w wysokości 120 zł,
 w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób
selektywny ustala się kwotę w wysokości 60 zł.
Przewodniczący Rady zaproponował, aby deficyt systemu gospodarowania
odpadami zbilansować wydatkami zaplanowanymi likwidację na dzikich wysypisk
śmieci.
Radna Dorota Brańska zaproponowała, aby uchwalić stawkę opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 13 zł od osoby, a po I kwartale
podnieść dodatkowo stawki za pojemniki i nieruchomości niezamieszkałe.

Rada Miejska w Zabłudowie uchwałę nr XXX/287/2017 podjęła w wyniku
głosowania: 9 głosów „za”, 4 głosy „wstrzymujące”.
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej przedstawił projekt uchwały
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Zabłudów.
Pozytywna opinie do projektu uchwały wydali radni na wspólnym posiedzeniu
komisji.
Rada Miejska w Zabłudowie uchwałę nr XXX/288/2017 podjęła w wyniku
głosowania: 14 głosów „za”.
Interpelacje i zapytania radnych
Przewodniczący Rady poinformował, że w okresie międzysesyjnym do biura
Rady nie wpłynęły interpelacje i poprosił o kierowanie ustnych zapytań do burmistrza .
Radny Krzysztof Rusiłowicz zadał pytanie o plany połączenia Gimnazjum
w Zabłudowie z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Zabłudowie i możliwość
przeniesienia przedszkola do budynku Gimnazjum. Kiedy zapadnie decyzja
o dofinansowaniu przebudowy przedszkola?
Burmistrz poinformował, że jest skłonny powrócić do dyskusji nad połączeniem
Gimnazjum w Zabłudowie z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym i rozważeniem tej
możliwości na nowo. Odnośnie dofinansowania do przebudowy przedszkola wyjaśnił,
iż wniosek jest aktualnie rozpatrywany przez instytucję zarządzającą i gmina oczekuje
na zakończenie oceny formalnej. Jeżeli będzie realizowany projekt przebudowy
przedszkola z dofinansowaniem unijnym, to nie będzie możliwości przeniesienia
przedszkola do budynku Gimnazjum.
Radna Teresa Teofilewicz zwróciła się z zapytaniem o naprawę gwarancyjna
drogi na Kolonii Zabłudów.
Radny Maciej Rogucki: czy wykonawca planuje jakiś sposób na naprawę tej
drogi? Czy umowa przewidywała zapis, mówiący o tym, że wykonawca zapoznał się z
projektem i nie wnosi uwag? Zwrócił uwagę na fakt, że rowy przydrożne przy drodze
powiatowej są nie drożne i nie odprowadzają wód do rowu przy drodze wojewódzkiej.
Pan Lech Krzymiński poinformował, że wykonawca zapewnił o naprawie drogi
na Kolonii Zabłudów z chwilą nastania sprzyjających warunków atmosferycznych.
Ponadto wyjaśnił, że wykonawca twierdzi, iż wykonał przebudowę zgodnie z projektem,
o czym zapewnia także inspektor nadzoru. Projektant zalecił niwelację spadków skarp
i zgodził się przeprojektować drogę bezpłatnie.
Burmistrz w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi dodał, że z naprawą drogi
na Kolonii Zabłudów będą wiązały się koszty.
Radny Paweł Dobiecki zwrócił uwagę na fakt że w grudniu 2018 roku ulega
dezaktualizacji dokumentacja na przebudowę drogi Ostrówki – Dawidowicze. Wyraził
obawę, że taki sam los spotka także dokumentacje na budowę wodociągów. Ponadto
radny zwrócił uwagę na nieuprzejme zachowanie kierowcy BUS-a szkolnego wożącego
dzieci w rejonie Bobrowej i Płoskich oraz nadmierną prędkość, z jaką porusza się ten
BUS

Pan Lech Krzymiński poinformował, że dokumentacja zostanie zabezpieczona
przed dezaktualizacją. Ponadto zapewnił, iż zainteresuje się tematem niewłaściwego
zachowania kierowcy. Stwierdził, że do tej pory rodzice nie zgłaszali uwag dotyczących
obsługi dowozu do szkół.
Radny Paweł Dobiecki zwrócił się do burmistrza z pytaniem o to, w jakim
stopniu zamierza zrealizować budżet na 2018 rok?
Burmistrz stwierdził, że zarówno on sam jak i każdy z radnych ma swój udział
w realizacji budżetu i prosił o nieutrudnianie pracy. Dodał, iż w związku
z uwarunkowaniami zewnętrznymi , w budżecie na 2018 rok spiętrzyło się wiele zadań.
Zapewnił, że wspólnie z pracownikami będzie się starała zrealizować budżet w jak
największym stopniu.
Radna Teresa Teofilewicz apelowała o naprawę drogi w Kucharówce.
Radny Mariusz Turczewski apelował o dalszą naprawę drogi na kolonię
w Dobrzyniówce. Nadmienił, iż naprawę rozpoczęto w ramach środków z funduszu
sołeckiego.
Burmistrz poinformował, że będzie składał wniosek o dofinansowanie naprawy
tej drogi w ramach Funduszu ochrony gruntów rolnych. Do czasu remontu będzie
nawożony tłuczeń.
Wolne wnioski
Sołtys wsi Łubniki – Dariusz Nowicki pytał o plany budowy oświetlenia
w Łubnikach gdzie w wyniku etapowania powstała 300 metrowa przerwa pomiędzy
oświetlonymi odcinkami wsi.
Pan Lech Krzymiński poinformował, że w chwili wykonywania projektu nie
zachodziła potrzeba budowy oświetlenia na odcinku, o którym mówił sołtys.
Radny Paweł Dobiecki zgłosił następujące wnioski:
 w sprawie naprawy przepustu pod droga Kamionka – Bobrowa,
 w sprawie zalewania pola przez wody spływające z drogi Kamionka Zajezierce,
 w sprawie rozważenia możliwości wykonania projektu oświetlenia na odcinku
Kolonia Kamionka – Kamionka oraz w m. Bobrowa
Radny Mariusz Turczewski zgłosił fakt uszkodzenia przepustu pod zjazdem z drogi
powiatowej w kierunku Teodorowa i Żedni.
Zamknięcie obrad
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Rady dokonał ich
zamknięcia cytując formułę „Zamykam obrady XXX sesji Rady Miejskiej
w Zabłudowie VII kadencji samorządu”
Sprawozdania, oświadczenia, informacje oraz podjęte uchwały zostały włączone
do akt sprawy związanych z przebiegiem i organizacją XXX sesji Rady Miejskiej
w Zabłudowie.
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