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Protokół
Z posiedzenia Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady
Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2004 roku od godz. 13:30 do 17:00
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności oraz Pani Wójt
Katarzyna Kirstein-Piotrowska, Pani Skarbnik Gminy Lucyna Krasulak.
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Omówienie budżetu na 2004 rok.
2. Omówienie materiałów na Sesję.
3. Sprawy bieżące (zapytania i wnioski)
Ad 1
Pani Skarbnik Lucyna Krasulak omówiła projekt budżetu gminy na 2004 rok i
przedstawiła opinię RIO na temat tego projektu.
Przewodniczący Komisji Tomasz Pilch przedstawił wniosek Radnego Zenona Paplaczyka o
dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej przez wspólnotę mieszkaniową,
proporcjonalnie do udziału w niej mieszkań komunalnych.
Pani Wójt rozważa sfinansowanie tej inwestycji z rezerwy budżetowej. Zobowiązuje się do
rozmów w tej sprawie ze wspólnotą.
Radny Jacek Grzywacz pyta czy zasięgano opinii rady sołeckiej w Zielonce w tej sprawie.
Radny Leszek Wątorski pyta z czego wynika przekazanie 30 tys. na dokształcanie
nauczycieli.
Pani Skarbnik odpowiada, że subwencja oświatowa musi zostać przekazana na cele
oświatowe. Wynika to z Karty Nauczyciela.
Radny Jacek Grzywacz pyta czy zgodnie z przepisami obcięto ją w zeszłym roku pieniądze
na dokształcanie.
Pani Skarbnik stwierdza, że niezgodnie z przepisami, obcięto subwencję na dokształcanie ze
względu na brak pieniędzy w budżecie.
Przewodniczący Komisji pyta o sprawę zakupu noktowizora dla Policji. Stwierdza, że
zdecydowanie ułatwiłoby to nocne patrolowanie terenu gminy.
Radny Jacek Grzywacz proponuje zakupienie noktowizora na Urząd Gminy i na zasadach
użyczenia wypożyczyć go Policji.
Radny Jacek Grzywacz pyta dlaczego w budżecie przewidywane jest tylko 20 tys. na
projekt ścieżki rowerowej.
Przewodniczący Komisji proponuje doraźne utwardzenie ścieżki rowerowej żużlem.
Pani Wójt poinformowała, że projekt budowy ścieżki rowerowej ma być w całości
sfinansowany z unijnych pieniędzy.
Radny Jacek Grzywacz
- zwraca uwagę, że w kierunku Polelektry można wydłużyć ścieżkę o 800 m, aż do
granicy gminy, ponieważ jej trasa przebiega przez grunty gminne.
- Pyta dlaczego tak mało pieniędzy jest przeznaczone na OSP w Łochowie
Pani Skarbnik stwierdza, że co roku z OSP jest ten sam problem, nie ma pieniędzy.
Radny Jacek Grzywacz stwierdza, że pamięta obietnicę w sprawie zabezpieczenia funduszy
na projekt Ośrodka Zdrowia i Szkołę w Łochowie.
Pani Wójt wyjaśnia, że w maju będzie wyrównanie z Ministerstwa Finansów około 350 tys.,
które będzie można przeznaczyć m.in. na ten cel. Dadaje, że w ciągu roku będą również
zwracane pieniądze z SAPARD, które również na bieżąco będą przekazywane na te cele.
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Radny Jacek Grzywacz pyta czy rozmawiano z firmą ORENO na temat budowy Ośrodka
Zdrowia w Łochowie, zgodnie z ofertą spółki złożonej przez tą firmę gminie.
Pani Wójt będzie rozmawiać z firmą ORENO po Sesji.
Radna Ewa Kiełczyńska zwraca uwagę na konieczność inwestycji w Przyłękach.
Szczególnie remontu szkoły i oznakowania ulic.
Radny Jacek Bonalski pyta czy uda się zlikwidować progi zwalniające na u. Centralnej w
Białych Błotach i wymienić je na lepsze.
Radny Jacek Grzywacz pyta czy jest przewidziane utwardzenie ul. Czystej na odcinku od ul.
Centralnej do wysokości Gimnazjum.
Przewodniczący Komisji odpowiada, że powinno się ten odcinek równać co najmniej raz na
miesiac.
Pani Wójt stwierdza, że nie bo będzie kładziony gazociąg, można natomiast równać i
podsypywać.
Przewodniczący Komisji proponuje pieniądze na noktowizor wziąć z kapslowego.
Radny Jacek Grzywacz
- wnioskuje o zainstalowanie lampy z czujką za szkołą w Łochowie jako uzupełnienie
monitoringu.
- pyta o zasady naliczania funduszy sołeckich
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2004 rok.
Ad 2
Komisja omówiła projekty uchwał na XV Sesję Rady Gminy.
Pani Wójt stwierdziła, że dotychczasowy sekretarz gminy Pani Urszula Kimpel jest
najlepszym kandydatem na stanowisko Kierownika USC, które to stanowisko zwalnia się od
pierwszego marca z powodu przejścia dotychczasowej pani kierownik na emeryturę.
Pani inspektor Mariola Wybrańska przedstawiła, na prośbę komisji, swoją kandydaturę na
stanowisko sekretarza gminy.
Przewodniczący Komisji proponuje na najbliższej sesji podjąć uchwałę w sprawie
powołania pani Kimpel na stanowisko kierownika USC.
Ad. 3
Radny Jacek Grzywacz
- wnioskuje o kontrolę Przychodni Zdrowia w Białych Błotach oraz KS Spójnia.
- pyta czy będzie po zmianie sekretarza zlikwidowany jeden etat.
Pani Wójt odpowiada, że tak, ponieważ kompetencje sekretarza zostaną rozszerzone z
uwzględnieniem merytorycznego przygotowania Pani Wybrańskiej.
Radny Jacek Bonalski pyta czy ZWiUK grozi upadłość
Pani Inspektor Mariola Wybrańska stwierdza, że jest to spółka prawa handlowego i jeśli
zobowiązania przewyższą wartość spółki to tak.
Radny Jacek Grzywacz prosi Panią Wybrańska o obecność i zaprezentowanie się na Sesji
Komisja podjęła wniosek o wprowadzeniu do porządku obrad XV sesji projektu uchwał o
odwołaniu i powołaniu Kierownika USC.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządził:
referent Jacek Rakoczy
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