Protokół Nr XIX/20
z obrad XIX sesji Rady Miasta Siemiatycze,
która odbyła się na hali widowiskowo-sportowej
w dniu 17 lipca 2020 roku
Obrady XIX sesji Rady Miasta Siemiatycze rozpoczęły się o godzinie 12:00, zakończyły
zaś o godzinie 14:47.
W obradach XIX sesji na stan 15 radnych uczestniczyło 14, według załączonej do protokołu
listy obecności (Załącznik Nr 1).
Radni obecni na XIX sesji:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Witold Berski
Marek Bogucki
Melania Grygoruk
Jan Hyndza
Katarzyna Jarocka
Jerzy Korowicki
Antoni Kosieradzki
Katarzyna Nayda
Paweł Onieszczuk
Jerzy Roszczenko
Łukasz Rybałtowski
Igor Śnieżko
Marcin Usakiewicz
Agnieszka Monika Zalewska

Radni nieobecni na XIX sesji:
1. Igor Mironkiewicz
W obradach XIX sesji Rady Miasta Siemiatycze uczestniczyli także:
1 Piotr Siniakowicz – Burmistrz Miasta Siemiatycze
2 Henryk Czmut – Zastępca Burmistrza Miasta
3 Elżbieta Rakszawa - Sekretarz Miasta
4 Elżbieta Boguszewska – Skarbnik Miasta
oraz pozostali goście zgodnie z załączoną do protokołu listą obecności (Załącznik Nr 2).
Do punktu 1 – otwarcie obrad.
Obrady XIX sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 17 lipca 2020 r. otworzyła
Przewodnicząca Rady Miasta – Agnieszka Zalewska, która na wstępie powitała wszystkich
przybyłych na XIX sesję Rady Miasta. Przewodnicząca stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14
radnych, dodała, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk, nagrania udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej Urzędu Miasta Siemiatycze.

Do punktu 2 – przedstawienie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że w trybie art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym
porządek obrad został uzupełniony o jeden punkt, do pkt 17 wprowadzono uchwałę w sprawie
wyrażenia woli przystąpienia do realizacji Miejskiego Planu Przewodnicząca Rady pozostałe
punkty ulegną przesunięciu. Przewodnicząca Rady zapytała, czy ktoś z radnych zgłasza jakieś
uwagi do porządku obrad?
Radni uwag nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady powiedział, że sesja prowadzona będzie zgodnie z przesłanym
porządkiem obrad:
1) otwarcie obrad;
2) przedstawienie porządku obrad;
3) przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miasta;
4) sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami;
5) raport o stanie miasta Siemiatycze za 20l9 r.
- w tym debata nad w/w raportem oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta wotum zaufania;
6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2019 r.;
7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Siemiatycze z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.;
8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
instytucji kultury za 2019 r.;
9) podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta za 2020 r.;
10) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Siemiatyczach;
11) podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście
Siemiatycze w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i
uczniów niepełnosprawnych;
12) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkałych na
terenie Miasta Siemiatycze;
13) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stypendium samorządu Miasta
Siemiatycze im. Jana Pawła II;

14) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020
rok.
15) podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej;
16) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Siemiatycze na lata 2020-2024;
17) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Miejskiego Planu
Adaptacji do zmian klimatu;
18) przedstawienie sprawozdania z realizacji gminnego programu rewitalizacji Miasta
Siemiatycze na lata 2017-2023;
19) przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej miasta Siemiatycze za 2019
rok;
20) przedstawienie sprawozdania za rok 2019 z realizacji Miejskiego Programu
Wspierania Rodziny dla Miasta Siemiatycze na lata 2019 -2021 oraz z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb
związanych z realizacją w/w zadań na 2020 rok;
21) przedstawienie sprawozdania z
Siemiatycze na lata 2016-2020;

Programu

Aktywności

Lokalnej

Miasta

22) przedstawienie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2019 roku;
23) sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Siemiatyczach za 2019 rok;
24) wolne wnioski;
25) zakończenie obrad.
Do punktu 3 – przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Miasta.
Przewodnicząca Rady poinformował, że protokół z XVIII sesji Rady Miasta wyłożone jest na
stoliku protokolanta i jeżeli do końca obrad nie wpłynął do nich uwagi uzna się je za przyjęte.
Do punktu 4 – sprawozdanie Burmistrza z prac między sesjami;
Burmistrz przestawił sprawozdanie, które stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca Rady odczytała opinię związków zawodowych NSZZ Solidarność. NSZZ
Solidarność pozytywnie zaopiniowała uchwały.
Do punktu 5 - raport o stanie miasta Siemiatycze za 20l9 r.

- w tym debata nad w/w raportem oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
Burmistrzowi Miasta wotum zaufania;
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu Burmistrzowi.
Burmistrz powiedział, że raport ma 60 stron, został omówiony na komisji. Burmistrz
powiedział, że jest to podsumowanie tego co było robione w 2019 r. Burmistrz dodał, że rok
2019 był dobrym rokiem dla miasta. Rozpoczęły się najważniejsze inwestycje. Miasto jest w
bardzo dobrej kondycji finansowej.
- Radna Nayda powiedziała, ze raport o stanie gminy pokazuje że miasto jest sprawnie
zarządzane, na uwagę zasługuje fakt konsekwentnej budowy basenu, o dbanie o środowisko –
instalacje fotowolaiczne, organizacje różnych inicjatyw społecznych dla różnych grup – w
szczególności Klub Juniora, otwarty z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta.
- Radny Śnieżko stwierdził, że dużo już zostało powiedziane, radny powiedział, ze jak już
wspomniał Pan Burmistrz sytuacja gminy jest bardzo dobra, budowa krytej pływalni, remont
budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, remont budynków przy ulicy Świętojańskiej, nasadzenia
drzew, krzewów i kwiatów, radny dodał, że jeśli chodzi o czyste powietrze to trzeba się chyba
zastanowić nad elektrociepłownią, może warto zastanowić się nad innym rozwiązaniem niż
współpraca z firmą Eneris, która nie realizuje inwestycji. Radny dodał, że instalacje
fotowoltaiczne na budynkach użyteczności publicznej są fajnym pomysłem, dodał, że
montowanie paneli na domach prywatnych z dofinansowaniem jest również fajną sprawa i
fajnie że istnieje jeszcze szansa na dofinansowanie paneli dla mieszkańców. Radny dodał, ze
potrzebna jest lepsza współpraca miasta z powiatem, chodzi o ulice w naszym mieście. Radny
dodał, ze z całym przekonaniem będzie głosował za udzieleniem wotum zaufania
Burmistrzowi.
- Burmistrz powiedział, że chciałby się odnieść do spraw poruszonych przez radnego Śnieżko.
Burmistrz powiedział, że wniosek został złożony do Urzędu Marszałkowskiego, niestety w
związku z epidemią ocena wniosku została przedłużona, składając wniosek byliśmy w
trudniejszej sytuacji ponieważ nie mieliśmy punktów za Naturę 2000, ani też nie jesteśmy
gmina wiejską, poza tym wniosek jest świetnie napisany, termin rozstrzygnięcia został
przesunięty na jesień. Odpowiadając na pytanie o Eneris, Burmistrz powiedział, że wszystko
trwa już tak długo, że zostały podjęte działania i Przedsiębiorstwo Komunalne samo
wybuduje kotłownie gazowe, z których ciepło popłynie już najprawdopodobniej już w
przyszłym roku. Współpraca z Eneris nadal jest, firma poniosła już duże koszty. Na pewno
nie zgodzimy się na to żeby firma zewnętrzna podnosiła ceny, a my nie będziemy mieli na to
wpływu.
- Radny Śnieżko zapytał o to czy planowana jest budowa elektrowni gazowych.
- Burmistrz odpowiedział, że planowana jest budowa dwóch kotłowni gazowych. Dodał, ze
każda kotłownia potrzebuje co jakiś czas przeglądu, czyszczenia czy naprawy. Muszą być
kotłownie zastępcze. Wszystkie kotłownie gazowe można będzie zastąpić ciepłem
systemowym, dzięki temu będziemy przygotowani na większe awarie i będzie gwarantował
bezpieczeństwo energetyczne Miasta bez podwyżki cen.
- Radny Śnieżko zapytał o to czy firma Eneris zna te plany?
- Burmistrz powiedział, że miał ostatnio spotkanie z zarządem firmy, zostali poinformowani o
naszych planach i nie wycofują się z inwestycji. Burmistrz dodał, że musimy dbać o klimat.
Chcemy, żeby gmina była samowystarczalna energetycznie. Burmistrz dodał, że jest to
kierunek rozwoju na przyszłość.

- Radny Onieszczuk powiedział, że chciałby odnieść się to turystyki w mieście Siemiatycze.
Radny dodał, że nie do końca jest wszystko wykorzystywane, punkt informacji turystycznej
powinien być bardziej widoczny. Radny również zachęcił do współpracy z Powiatem i
Gminami. Radny dodał, że Miasto jest bardzo atrakcyjne, mamy zalewy, molo mnóstwo
turystów, widzimy rozwój gastronomii, ale brakuje np. pola namiotowego z jakimś
zapleczem. Radny dodał, że cieszy fakt kolejnych ścieżek rowerowych, wpłynie to też na
rozwój miasta. Radny dodał, zwrócił się z prośbą o zwrócenie większej uwagi na turystykę w
planowanej Strategii Rozwoju Miasta.
- Burmistrz powiedział, że podziela zdanie radnego. Dodał, że niestety w dobie epidemii
turystyka najbardziej została pokrzywdzona. Burmistrz powiedział, że jeśli chcemy żeby
turyści się pojawiali musi być ładnie, czysto i bezpiecznie. Inwestycja w zieleń nie wszystkim
się podobała, ale m.in. to powoduje, że na plażę przyjeżdża mnóstwo turystów. Jest duża
przestrzeń do wykorzystania dla przedsiębiorców. Naszą plaże odwiedza dziennie ok.1000
osób. Jeśli chodzi o miejsce punktu informacji turystycznej, to w momencie postawienia
nowych pawilonów na Manhatanie, będzie tam miejsce na informację turystyczną.
Burmistrz powiedział, że jeśli chodzi o pole namiotowe i miejsce na kampery, to w niedługim
czasie planowane jest stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego na teren nad
zalewem, w rejonie cypla i chcemy tam zaplanować miejsce na działania turystyczne
związane z noclegiem.
- Radny Onieszczuk zapytał o budynek nad zalewem (ruiny), radny dodał jeśli chodzi o plan
zagospodarowania przestrzennego w okolicy cypla jest bardzo dobrym pomysłem, ale
wygospodarowanie miejsca na kampery i pole namiotowe (z zapleczem) jest bardzo dobrym
pomysłem z niewielką inwestycją, dodał, że rozmawiał z przedsiębiorcami, którzy byli by
chętni zainwestować w taką działalność.
- Burmistrz powiedział, ma świadomość tego, że turystyka kamperowa bardzo się rozwinęła
w dobie koronawirusa. Burmistrz dodał, że jest na dzień dzisiejszy zapewnione miejsce na 2-3
kampery na parkingu przy ujęciu wody. Burmistrz dodał, że przy planach zagospodarowania
przestrzennego zostanie wzięte pod uwagę miejsce na kampery i pole namiotowe.
Jeśli chodzi o ruiny, to jest to sprawa komornika, z tego co wiemy to przez 10 lat budynek był
tylko 1 raz wystawiany do licytacji. Burmistrz dodał, że zgłosił ostatnio do kancelarii prawnej
o zmianę komornika.
- Radny Korowicki poruszył sprawę współpracy Miasta z wójtem gminy. Radny powiedział,
że w okolicy Siemiatycz jest dużo bunkrów, a turyści są zainteresowani zwiedzaniem ich.
Radny dodał, że te bunkry to wysypiska śmieci i należałoby je uprzątnąć. Radny
zaproponował spotkanie burmistrza z wójtem i poruszenie tej sprawy.
- Burmistrz powiedział, że spotka się z wójtem.

Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos?
Radni nie zgłosili się.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały podjęcie uchwały w
sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta wotum zaufania, Przewodnicząca Rady poprosił

radnych aby zadeklarowali czy są „za”, „przeciw” czy „wstrzymują się od głosu” poprzez
wybór odpowiedniego przycisku na tablecie.

Lp. Nazwisko i imię

głosowanie

1

Berski Witold

„za”

2

Bogucki Marek

„za”

3

Grygoruk Melania

„za”

4

Hyndza Jan

„za”

5

Jarocka Katarzyna

„za”

6

Korowicki Jerzy

„za”

7

Kosieradzki Antoni

„za”

8

Nayda Katarzyna

„za”

9

Onieszczuk Paweł

„za”

10

Roszczenko Jerzy

„za”

11

Rybałtowski Łukasz

„za”

12

Śnieżko Igor

„za”

13

Usakiewicz Marcin

„za”

14

Zalewska Agnieszka

„za”
14 „za”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/113/20 –Załącznik Nr 4

Do punktu – 6 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2019 r.;
Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o omówienie uchwały.
- Pani Skarbnik powiedziała, ze sprawozdanie jest bardzo obszerne w związku z tym
przeczyta tylko najistotniejsze pozycje z dochodów i wydatków. Pani Skarbnik powiedziała,
że:
- dochody – plan budżetu 72 986 556,50 zł, wykonanie 64 347 723,68 zł co stanowi 88,16%
planu,
- dochody majątkowe – plan – 14 810 946 zł, wykonanie – 6 767 894,05 zł co stanowi
45,70% planu (jest na tak niskim poziomie, ponieważ umowy na dofinansowanie basenu

podpisane zostały w grudniu i z całej zaplanowanej dotacji w roku ubiegłym otrzymaliśmy
1 960 000 zł),
- dochody bieżące plan – 58 175 610,50 zł, wykonanie 57 579 829,63 zł – 98,98 %,
- dochody własne, plan – 30 849 328,18 zł, wykonanie – 30 475 686,03 zł, co stanowi
98,79%,
- zadania zlecone czyli przyznane przez Urząd Wojewódzki a wykonywane przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej i w części przez Urząd Miasta 15 411 774,32 zł, wykonanie
15 191 439,18 zł co stanowi 98,57 %,
- subwencja – plan – 11 914 508 zł, wykonanie w 100 %,
- wydatki ogółem – plan – 76 986 556,50 zł, wykonanie 69 158 164,01 zł co stanowi 89,83 %,
- wydatki majątkowe planowane – 18 841 800 zł, wykonanie – 12 257 643,44 zł na poziomie
65,6 %.
Budowa basenu spowodowała, że deficyt był na poziomie 4 810 000 zł (planowany 4 mln),
ponieważ planowane dofinansowanie zostało przekazane w niższej kwocie niż było
planowane. Wydatkowane było 8 659 475,45 zł, otrzymana dotacja z Urzędu
Marszałkowskiego 1 960 000 zł, otrzymana dotacja z Ministerstwa Sport 1 mln, udział własny
5 700 000 zł.
Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś z radnych zgłasza jakieś pytania do uchwały?
- Radny Rybałtowski powiedział, ze planując budowę basenu wszyscy obawialiśmy się czy
dostaniemy to dofinansowanie, ale dzięki staraniom Panów Burmistrzów wszystko się udało.
Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu stwierdził, że jest spokojny o budżet.
Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś z radnych zgłasza jakieś pytania do uchwały?
Radni pytań nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.;, Przewodnicząca Rady poprosił radnych
aby zadeklarowali czy są „za”, „przeciw” czy „wstrzymują się od głosu” poprzez wybór
odpowiedniego przycisku na tablecie.

Lp. Nazwisko i imię

głosowanie

1

Berski Witold

„za”

2

Bogucki Marek

„za”

3

Grygoruk Melania

„za”

4

Hyndza Jan

„za”

5

Jarocka Katarzyna

„za”

6

Korowicki Jerzy

„za”

7

Kosieradzki Antoni

„za”

8

Nayda Katarzyna

„za”

9

Onieszczuk Paweł

„za”

10

Roszczenko Jerzy

„za”

11

Rybałtowski Łukasz

„za”

12

Śnieżko Igor

„za”

13

Usakiewicz Marcin

„za”

14

Zalewska Agnieszka

„za”
15 „za”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/114/20 –Załącznik Nr 5
Do punktu 7 - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Miasta Siemiatycze z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.;
Przewodnicząca poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie opinii
Komisji.
- Radny Onieszczuk odczytał opinię Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła:
1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze z wykonania budżetu miasta za 2019 r.,
porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku;
2. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
oraz zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego, innymi sprawozdaniami
(jednostek organizacyjnych ), a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Burmistrza i Skarbnika
Miasta.
1

Budżet miasta na 2019 rok uchwalono Uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr
IV/21/18 w dniu 28 grudnia 2018 r. Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku 2019
budżet przewidywał realizację dochodów w kwocie 72 986 556,50 zł. Dochody
wykonano w kwocie 64 347 723,68 zł, co stanowiło 88,16 % ogólnego wykonania. W
tym planowane dochody własne na kwotę 30 849 328,18 zł, wykonano je w wysokości
30 475 686,06 zł, co stanowi 98,79 % planu.

2

Uchwalony przez Radę Miasta plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych
w ciągu roku przewidywał realizację w kwocie 76 986 556,50 zł, a faktyczne
wykonanie wyniosło 69 158 164,01 zł, co stanowi 89,83 % planu.

3

Na realizację inwestycji i dotacji na inwestycje w 2019 r. zaplanowano w budżecie
miasta kwotę 18 841 800 zł, co stanowiło 24,47 % do ogólnego planu wydatków.
Wydatkowano zaś 12 257 643,44 zł, tj. 17,72 % faktycznie zrealizowanych wydatków.

4

Na wydatki bieżące zaplanowano w budżecie kwotę 58 144 756,50 zł, zrealizowano
na poziomie 56 900 520,57 zł, co stanowi 97,86 % planu. Z powyższej kwoty 73,30 %
stanowiły wydatki na zadania własne, a 26,70 % na zadania zlecone.

5

Planowany deficyt budżetu miasta na 2019 r. wynosił 4 000 000 zł, a faktycznie
budżet zamknął się deficytem w kwocie 4 810 440,33 zł. ( Brakującą kwotę
810 440,33 zł pokryto wolnymi środkami roku 2018 ).

6

W 2019 r. dokonano wykupu kolejnej serii wyemitowanych w roku 2014 obligacji w
kwocie 1 000 000 zł.

7

Zadłużenie Miasta Siemiatycze na koniec 2019 r. z tytułu wyemitowanych obligacji
wynosi 16 000 000 zł z terminem wykupu do roku 2035.

8

Miasto na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych z
terminem płatności do 31 grudnia 2019 r.

9

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2019 r. wynosiły 1 722 196,39 zł, co
stanowi 6,92 % zrealizowanych dochodów podatkowych i innych opłat.
W roku 2019 nie dokonywano umorzeń z podatków.

10 Burmistrz Miasta Siemiatycze realizując zadania związane z wykonaniem budżetu
kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w
gospodarowaniu środkami publicznymi.
11 Jak wynika ze sprawozdań finansowych miasta:
- stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi: 16 000 000 zł,
- stan należności na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi: 1 384 283,54 zł.
12 Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku wyraziła pozytywną opinię o
wykonaniu budżetu 2019 roku.
13 Zmiany stanu mienia komunalnego wykazano w informacji w zakresie gospodarki
mieniem. Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono.
Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna uznała, że są wystarczające podstawy do
wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu miasta na 2019 r. i wystąpienia do Rady
Miasta z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.
Przewodniczący Komisji odczytał również pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś z radnych zgłasza jakieś pytania do uchwały?
Radni pytań nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Miasta Siemiatycze z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.,
Przewodnicząca Rady poprosił radnych aby zadeklarowali czy są „za”, „przeciw” czy
„wstrzymują się od głosu” poprzez wybór odpowiedniego przycisku na tablecie.
Lp. Nazwisko i imię

głosowanie

1

Berski Witold

„za”

2

Bogucki Marek

„za”

3

Grygoruk Melania

„za”

4

Hyndza Jan

„za”

5

Jarocka Katarzyna

„za”

6

Korowicki Jerzy

„za”

7

Kosieradzki Antoni

„za”

8

Nayda Katarzyna

„za”

9

Onieszczuk Paweł

„za”

10

Roszczenko Jerzy

„za”

11

Rybałtowski Łukasz

„za”

12

Śnieżko Igor

„za”

13

Usakiewicz Marcin

„za”

14

Zalewska Agnieszka

„za”
15 „za”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/115/20 –Załącznik Nr 6
Burmistrz podziękował za udzielenie absolutorium, powiedział, że to ze miasto się rozwija
jest zasługą dobrej współpracy burmistrza z Radą Miasta, z pracownikami Urzędu Miasta, z
dyrektorami podległych jednostek. Burmistrz dodał, że to że Rada Miasta jest jednomyślna
jest ciężko wypracowane na posiedzeniach Komisji i jeśli ktoś ma wątpliwości to zapraszamy
na posiedzenie. Burmistrz dodał, że dzięki dobrej współpracy można więcej zrobić na rzecz
rozwoju miasta.
Przewodnicząca Rady zarządziła 10 minut przerwy.
Do punktu 8 - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego instytucji kultury za 2019 r.;
Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o omówienie uchwały.
Pani Skarbnik powiedziała, że projekt uchwały zawiera sprawozdania finansowe instytucji
kultury, tzn. Siemiatyckiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Sprawozdanie
roczne finansowe Siemiatyckiego Ośrodka Kultury za 2019 rok składa się z bilansu
sporządzonego na dzień 31 grudnia zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą
bilansową 3 427 412,89 zł, rachunku zysków i strat sporządzonego w wersji porównawczej na
dzień 31 grudnia 2019 r. zamykającego się stratą netto 19 000 332,14 zł, oraz informacji
dodatkowej z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury za rok 2019.
Sprawozdanie roczne Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2019 również składa się z bilansu
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów
sumą bilansową w wysokości 1 220 951,41 zł, rachunku zysków i start sporządzonego w
wersji porównawczej na dzień 31 grudnia 2019 r. zamykającego się stratą netto w wysokości
36 323,73 zł oraz informacji dodatkowej z wykonania planu finansowego miejskiej biblioteki
publicznej za rok 2019. Wszystkie dokumenty finansowe czyli bilans, rachunku zysków i strat

oraz dodatkowo z wykonania planu finansowego poszczególnych jednostek stanowią
załącznik do uchwały.
Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś z radnych zgłasza jakieś pytania do uchwały?
Radni pytań nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 r.,
Przewodnicząca Rady poprosił radnych aby zadeklarowali czy są „za”, „przeciw” czy
„wstrzymują się od głosu” poprzez wybór odpowiedniego przycisku na tablecie.
Lp. Nazwisko i imię

głosowanie

1

Berski Witold

„za”

2

Bogucki Marek

„za”

3

Grygoruk Melania

„za”

4

Hyndza Jan

„za”

5

Jarocka Katarzyna

„za”

6

Korowicki Jerzy

„za”

7

Kosieradzki Antoni

„za”

8

Nayda Katarzyna

„za”

9

Onieszczuk Paweł

„za”

10

Roszczenko Jerzy

„za”

11

Rybałtowski Łukasz

„za”

12

Śnieżko Igor

„za”

13

Usakiewicz Marcin

„za”

14

Zalewska Agnieszka

„za”
14 „za”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/116/20 –Załącznik Nr 7
Do punktu 9 - podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta za 2020 r.;
Przewodnicząca Rady poprosiła Panią Skarbnik o omówienie uchwały.
Zwiększenie w planie dochodów o kwotę 537 933,74 zł., w tym:
1) 65 000 zł - zwiększenie w planie dochodów wpływów z tytułu opłat za przekształcenie
użytkowania wieczystego.

2) 24 700 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację
zadań z zakresu USC
3) 41 000 zł - otrzymane dochody związane ze sprzedażą samochodu.
4) 39 779 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w związku z wyborami
prezydenckimi,
5) 23 100 zł - planowane dofinansowanie z funduszu celowego PSP na zakup motopompy dla
OSP Siemiatycze.
6) 27 804,74 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na
wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
7) 144 800 zł - otrzymany grant z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zakup
sprzętu komputerowego w ramach projektu "Zdalna szkoła”,
8) 750 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na
wypłatę dodatku energetycznego,
9) 21 000 zł - zwiększenie dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem
na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,
10) dział 852 rozdział 85295 o kwotę 150 000 zł - planowane dofinansowanie Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Klubu
Seniora+ - II„
Zmniejszenie w planie dochodów o kwotę 114 525 zł., w tym:
1) 89 101 zł. - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu ogólnej subwencji oświatowej,
zgodnie z ostateczna decyzją Ministerstwa Finansów
2) 25 424 zł - zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu dotacji w zakresie wychowania
przedszkolnego, zgodnie z ostateczną decyzja Wojewody Podlaskiego
Zwiększenie w planie wydatków o kwotę 992 277,74 zł., w tym:
1) 25 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Plac integracji
społecznej".
2) 24 700 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
3) 35 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup serwera„.
4) 39 779 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Dyrektora Delegatury KBW.
5) 38 100 zł - wprowadzenie swego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup motopompy dla OSP
Siemiatycze”.
6) 80 000 zł - wprowadzenie wydatków w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu" –
7) 11 492 zł - zwiększenie wydatków na organizację zajęć dla dzieci niepełnosprawnych
otrzymanych w ramach przyznanej ostatecznej subwencji ogólnej.
8) 27 801,74 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.
9) 152 000 zł - wprowadzenie nowego rozdziału wydatkowego na wydatki związane z
pandemią.
10) 750 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody Podlaskiego.

11) 130 152 zł - kwota 109 152 zł - zwiększenie wydatków planowanego budżetu na
funkcjonowanie MOPS oraz kwota 21 000 zł - przeznaczenie zgodne z decyzją Wojewody
Podlaskiego.
12) 35 000 zł - zwiększenie wydatków planowanego budżetu na świadczenie usług
opiekuńczych.
13) 200 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Klubu
Senior +„ - druga edycja.
14) 45 000 zł - zwiększenie wydatków planowanego budżetu funkcjonowania
"Siemiatyckiego Klubu Juniora".
15) 10 000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa skweru przy
ul. Andersa”.
16) 137 000 zł - zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia
ulicznego w Siemiatyczach”.
17) 500 zł - zwiększenie wydatków na opłaty z tytułu retencji wód opadowych.
Zmniejszenie w planie wydatków o kwotę 568 869 zł., w tym:
1) 91 492 zł - kwota 11 492 zł dotyczy zmniejszenie wydatków w przedszkolach na rzecz
organizację zajęć dla dzieci niepełnosprawnych otrzymanych w ramach przyznanej
ostatecznej subwencji ogólnej oraz kwota 80 000 zł – „Posiłek w szkole i domu”,
2) 175 377 zł - zmniejszenie dotacji Niepublicznemu Integracyjnemu Przedszkolu
Specjalistycznemu IN-PROGRES z tytułu zmniejszenia przyznanej ostatecznej subwencji
ogólnej.
3) 152 000 zł - rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z powstałą sytuacją
pandemiczną.
4) 150 000 zł - zmniejszona dotacja na funkcjonowanie Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.
Zmianie uległy załączniki inwestycyjny, przyznania dotacji. Plan budżetu po zmianach
wynosi 91 839 300,47 zł, w tym dochody bieżące 60 682 598,47 zł, dochody majątkowe
31 156 800 zł. Plan wydatków budżetowych 94 039 398,40 zł, w tym wydatków bieżących
58 782 848,47 oraz wydatków majątkowych 30 256 550 zł.
Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś z radnych zgłasza jakieś pytania do uchwały?
Radni pytań nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2020 r., Przewodnicząca Rady poprosił radnych aby zadeklarowali czy są
„za”, „przeciw” czy „wstrzymują się od głosu” poprzez wybór odpowiedniego przycisku na
tablecie.
Lp. Nazwisko i imię

głosowanie

1

Berski Witold

„za”

2

Bogucki Marek

„za”

3

Grygoruk Melania

„za”

4

Hyndza Jan

„za”

5

Jarocka Katarzyna

„za”

6

Korowicki Jerzy

„za”

7

Kosieradzki Antoni

„za”

8

Nayda Katarzyna

„za”

9

Onieszczuk Paweł

„za”

10

Roszczenko Jerzy

„za”

11

Rybałtowski Łukasz

„za”

12

Śnieżko Igor

„za”

13

Usakiewicz Marcin

„za”

14

Zalewska Agnieszka

„za”
14 „za”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/117/20 –Załącznik Nr 8
Do punktu 10 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Siemiatyczach.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwałę na komisji szczegółowo omówiła Pani
Sekretarz.
Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś z radnych zgłasza jakieś pytania do uchwały?
Radni pytań nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w
budżecie miasta na 2020 r., Przewodnicząca Rady poprosił radnych aby zadeklarowali czy są
„za”, „przeciw” czy „wstrzymują się od głosu” poprzez wybór odpowiedniego przycisku na
tablecie.
Lp. Nazwisko i imię

głosowanie

1

Berski Witold

„za”

2

Bogucki Marek

„za”

3

Grygoruk Melania

„za”

4

Hyndza Jan

„za”

5

Jarocka Katarzyna

„za”

6

Korowicki Jerzy

„za”

7

Kosieradzki Antoni

„za”

8

Nayda Katarzyna

„za”

9

Onieszczuk Paweł

„za”

10

Roszczenko Jerzy

„za”

11

Rybałtowski Łukasz

„za”

12

Śnieżko Igor

„za”

13

Usakiewicz Marcin

„za”

14

Zalewska Agnieszka

„za”
14 „za”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/118/20 –Załącznik Nr 9
Do punktu 11 - podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Mieście Siemiatycze w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i
uczniów niepełnosprawnych;
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwałę na komisji omówiła Pani kierownik Agata
Cieślik.
Przewodnicząca Rady zapytała czy ktoś z radnych zgłasza jakieś pytania do uchwały?
Radni pytań nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie określenia
średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Siemiatycze w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu
kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych, Przewodnicząca Rady poprosił
radnych aby zadeklarowali czy są „za”, „przeciw” czy „wstrzymują się od głosu” poprzez
wybór odpowiedniego przycisku na tablecie.
Lp. Nazwisko i imię

głosowanie

1

Berski Witold

„za”

2

Bogucki Marek

„za”

3

Grygoruk Melania

„za”

4

Hyndza Jan

„za”

5

Jarocka Katarzyna

„za”

6

Korowicki Jerzy

„za”

7

Kosieradzki Antoni

„za”

8

Nayda Katarzyna

„za”

9

Onieszczuk Paweł

„za”

10

Roszczenko Jerzy

„za”

11

Rybałtowski Łukasz

„za”

12

Śnieżko Igor

„za”

13

Usakiewicz Marcin

„za”

14

Zalewska Agnieszka

„za”
14 „za”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/119/20 –Załącznik Nr 10
Do punktu 12 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkałych na
terenie Miasta Siemiatycze;
Przewodnicząca Rady zapytała czy są jakieś pytania do projektu uchwały?
Radni pytań nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Siemiatycze, Przewodnicząca Rady poprosił
radnych aby zadeklarowali czy są „za”, „przeciw” czy „wstrzymują się od głosu” poprzez
wybór odpowiedniego przycisku na tablecie.
Lp. Nazwisko i imię

głosowanie

1

Berski Witold

„za”

2

Bogucki Marek

„za”

3

Grygoruk Melania

„za”

4

Hyndza Jan

„za”

5

Jarocka Katarzyna

„za”

6

Korowicki Jerzy

„za”

7

Kosieradzki Antoni

„za”

8

Nayda Katarzyna

„za”

9

Onieszczuk Paweł

„za”

10

Roszczenko Jerzy

„za”

11

Rybałtowski Łukasz

„za”

12

Śnieżko Igor

„za”

13

Usakiewicz Marcin

„za”

14

Zalewska Agnieszka

„za”
14 „za”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/120/20 –Załącznik Nr 11

Do punktu 13 - podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia stypendium samorządu
Miasta Siemiatycze im. Jana Pawła II;
Przewodnicząca Rady powiedziała, że z uchwałą radni zapoznali się na komisji.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są jakieś pytania do projektu uchwały?
Radni pytań nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Siemiatycze, Przewodnicząca Rady poprosił
radnych aby zadeklarowali czy są „za”, „przeciw” czy „wstrzymują się od głosu” poprzez
wybór odpowiedniego przycisku na tablecie.
Lp. Nazwisko i imię

głosowanie

1

Berski Witold

„za”

2

Bogucki Marek

„za”

3

Grygoruk Melania

„za”

4

Hyndza Jan

„za”

5

Jarocka Katarzyna

„za”

6

Korowicki Jerzy

„za”

7

Kosieradzki Antoni

„za”

8

Nayda Katarzyna

„za”

9

Onieszczuk Paweł

„za”

10

Roszczenko Jerzy

„za”

11

Rybałtowski Łukasz

„za”

12

Śnieżko Igor

„za”

13

Usakiewicz Marcin

„za”

14

Zalewska Agnieszka

„za”
14 „za”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/121/20 –Załącznik Nr 12
Do punktu 14 - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2020 rok.
Przewodnicząca Rady poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienia
planu pracy komisji.
Przewodniczący Komisji przedstawił plan, który stanowi załącznik do uchwały. Plan
przedstawia się następująco
1) Realizacja programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy przez Zarząd
Mienia Komunalnego Sp. z. o. w latach 2017-2019 - III kwartał,

2) Wpływ stanu epidemii obowiązującej na terenie Polski na realizację budżetu miasta
Siemiatycze oraz planowanych inwestycji miejskich w 2020 roku - IV kwartał
Komisja Rewizyjna może także przeprowadzać dodatkowe kontrole w zakresie i terminie
określonym przez Radę Miasta.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są jakieś pytania do projektu uchwały?
Radni pytań nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok., Przewodnicząca Rady poprosił radnych aby
zadeklarowali czy są „za”, „przeciw” czy „wstrzymują się od głosu” poprzez wybór
odpowiedniego przycisku na tablecie.

Lp
.

Nazwisko i imię

głosowanie

1

Berski Witold

„za”

2

Bogucki Marek

„za”

3

Grygoruk Melania

„za”

4

Hyndza Jan

„za”

5

Jarocka Katarzyna

„za”

6

Korowicki Jerzy

„za”

7

Kosieradzki Antoni

„za”

8

Nayda Katarzyna

„za”

9

Onieszczuk Paweł

„za”

10

Roszczenko Jerzy

„za”

11

Rybałtowski Łukasz

„za”

12

Śnieżko Igor

„za”

13

Usakiewicz Marcin

„za”

14

Zalewska Agnieszka

„za”
14 „za”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/122/20 –Załącznik Nr 13
Do punktu 15 - podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej;
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwałę na komisji omówiła Pani Agata Androsiuk.

Przewodnicząca Rady zapytała czy są jakieś pytania do projektu uchwały?
Radni pytań nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie opłaty targowej, Przewodnicząca Rady poprosił radnych aby zadeklarowali czy są
„za”, „przeciw” czy „wstrzymują się od głosu” poprzez wybór odpowiedniego przycisku na
tablecie.

Lp. Nazwisko i imię

głosowanie

1

Berski Witold

„za”

2

Bogucki Marek

„za”

3

Grygoruk Melania

„za”

4

Hyndza Jan

„za”

5

Jarocka Katarzyna

„za”

6

Korowicki Jerzy

„za”

7

Kosieradzki Antoni

„za”

8

Nayda Katarzyna

„za”

9

Onieszczuk Paweł

„za”

10

Roszczenko Jerzy

„za”

11

Rybałtowski Łukasz

„za”

12

Śnieżko Igor

„za”

13

Usakiewicz Marcin

„za”

14

Zalewska Agnieszka

„za”
14 „za”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/123/20 –Załącznik Nr 14
Do punktu 16 - podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Siemiatycze na lata 2020-2024.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwałę na komisji omówił Pan Burmistrz oraz Pani
Agata Androsiuk.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są jakieś pytania do projektu uchwały?
Radni pytań nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta Siemiatycze na lata 2020-2024, Przewodnicząca Rady poprosił radnych aby

zadeklarowali czy są „za”, „przeciw” czy „wstrzymują się od głosu” poprzez wybór
odpowiedniego przycisku na tablecie.
Lp. Nazwisko i imię

głosowanie

1

Berski Witold

„za”

2

Bogucki Marek

„za”

3

Grygoruk Melania

„za”

4

Hyndza Jan

„za”

5

Jarocka Katarzyna

„za”

6

Korowicki Jerzy

„za”

7

Kosieradzki Antoni

„za”

8

Nayda Katarzyna

„za”

9

Onieszczuk Paweł

„za”

10

Roszczenko Jerzy

„za”

11

Rybałtowski Łukasz

„za”

12

Śnieżko Igor

„za”

13

Usakiewicz Marcin

„za”

14

Zalewska Agnieszka

„za”
14 „za”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/124/20 –Załącznik Nr 15
Do punktu 17 - podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Miejskiego Planu
Adaptacji do zmian klimatu;
Przewodnicząca Rady powiedziała, że uchwałę na komisji omówił Pan Krzysztof
Leszczyński.
Przewodnicząca Rady zapytała czy są jakieś pytania do projektu uchwały?
Radni pytań nie zgłosili.
Przewodnicząca Rady zarządziła głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia
do realizacji Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, Przewodnicząca Rady poprosił
radnych aby zadeklarowali czy są „za”, „przeciw” czy „wstrzymują się od głosu” poprzez
wybór odpowiedniego przycisku na tablecie.
Lp. Nazwisko i imię

głosowanie

1

„za”

Berski Witold

2

Bogucki Marek

„za”

3

Grygoruk Melania

„za”

4

Hyndza Jan

„za”

5

Jarocka Katarzyna

„za”

6

Korowicki Jerzy

„za”

7

Kosieradzki Antoni

„za”

8

Nayda Katarzyna

„za”

9

Onieszczuk Paweł

„za”

10

Roszczenko Jerzy

„za”

11

Rybałtowski Łukasz

„za”

12

Śnieżko Igor

„za”

13

Usakiewicz Marcin

„za”

14

Zalewska Agnieszka

„za”
14 „za”

Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XIX/125/20 –Załącznik Nr 16
Do punktu 18 - przedstawienie sprawozdania z realizacji gminnego programu
rewitalizacji Miasta.
Przewodnicząca Rady powiedziała, że sprawozdanie zostało przedstawione na komisji i
stanowi załącznik do protokołu.
Do punktu 19 - przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej miasta Siemiatycze za
2019 rok;
Do punktu 20 - przedstawienie sprawozdania za rok 2019 z realizacji Miejskiego
Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Siemiatycze na lata 2019 -2021 oraz z
realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb
związanych z realizacją w/w zadań na 2020 rok;
Do punktu 21 - przedstawienie sprawozdania z Programu Aktywności Lokalnej Miasta
Siemiatycze na lata 2016-2020.
Do punktu 22 – przedstawienie sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
2019 roku;

Do punktu 23 - sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Siemiatyczach za 2019 rok;
Sprawozdania zostały udostępnione radnym do zapoznania oraz zostały przedstawione na
komisji przez Panią Ewę Romaniuk. Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.
Do punktu 24– wolne wnioski.
W wolnych wnioskach głos zabrali:
- Radny Śnieżko poruszył temat ulicy Kościuszki i sytuacji jaka zdarzyła się po ostatnich
opadach deszczu. Radny zauważył, że po intensywnych opadach deszczu zalana został
zarówno ulica Kościuszki, jak również sąsiednie ulice. Dodał, że prowadzona jest dyskusja
kto jest winny i co trzeba zrobić. Radny stwierdziła, że problem jest bardziej złożony niż się
wydaje. Ulica Kościuszki jest ulica powiatową, problem jednak mają mieszkańcy naszego
miasta. Radny dodał, ze zwróciła się na początku lipca (po czerwcowych ulewnych
deszczach) do Przewodniczącego Rady Powiatu aby coś z tym zrobić. On przekazał to pismo
do Zarządu i otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie. Jest to dość obszerne wyjaśnienie.
Kanał deszczowy przebiega przez ulice Kościuszki ale wpada w ulicę Grodzieńska skąd wody
odprowadzane są do rzeki. Natomiast ulica Grodzieńska należy natomiast do dróg
wojewódzkich. Zarząd Powiatu odpowiedział, że kanał deszczowy na początkowym odcinku
ulicy Kościuszki jest sprawny jednak w momencie spływu ponad przeciętnych wód
opadowych (również z ulic położonych wyżej) wiąże się z koniecznością zmiany parametrów
technicznych kanału z drodze powiatowej ulica Kościuszki oraz w drodze wojewódzkiej ulica
Grodzieńska. Wraz ze zmianą ilości spustów i studni. Zarząd poinformował, że w najbliższym
czasie nie planuje takich prac, ponieważ w najbliższym czasie planowana jest inwestycja
remontu drogi Słowiczyńskiej. Radny dodał, ze nie kwestionuje potrzeby modernizacji ulicy
Słowiczyńskiej, ale jest też potrzeba modernizacji ulicy Kościuszki. Radny dodał, ze można
próbować przedstawić sytuację Zarządowi dróg wojewódzkich i być może uda się coś z tym
zrobić. Radny zaapelował, żeby nie zostawiać tej ulicy, ponieważ zalewane są posesje
mieszkańców naszego miasta, ulice, interweniuje straż pożarna wypompowując wodę z
budynków czy piwnic, jest to dość poważny problem i należałoby się tym zająć jak
najszybciej.
Radny powiedział, że jeśli chodzi o ulicę Słowiczyńską, to w niedawnym czasie był u nas Pan
Premier i obiecywał przekazanie środków pieniężnych, ludzie związani z Powiatem
zapewniają że nie są to tylko obietnice, ale dopóki nie pojawia się te środki na koncie to nie
mamy pewności. Radny dodał, ze jeśli już wpłynął na konto to trzeba będzie zastanowić się
wspólnie z Powiatem jak je wykorzystać.
Radny Śnieżko powiedział, ze Pan Burmistrz wspomniał akcję radnych w sprawie internetu
dla potrzebujących dzieci, radny dodał, ze chciałby pochwalić akcję Miasta w sprawie szycia
maseczek, która wykroczyła nawet ponad granice naszego kraju. Radny dodał, że miejscy
radni pozazdrościli Burmistrzowi dobrego pomysłu i wpadli na pomysł żeby pomóc dzieciom,
które mają problem z dostępem do internetu podczas nauki zdalnej. Radny podziękował
również firmie Dipol, która zrealizowała zamówienie po niższych kosztach i zostało nam
trochę pieniędzy. Zostaliśmy nominowani przez kolegę, byłego radnego do „Gaszyn
challenge” i radni miejscy włączyli się do akcji i poza ćwiczeniami, które należało wykonać

radni przekazali też pieniądze na leczenie Kubusia. Radny w imieniu całej rady przekazał
życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla Kubusia.
- Radny Korowicki poruszył temat ulicy Plażowej, temat jest poruszany od długiego już
czasu, mieszkańcy w czasie suszy zasypywani są „tumanami” kurzu i piasku. Radny
stwierdził, że należy wreszcie zrobić tą ulicę nie zważając na opinię jednego czy dwóch
mieszkańców tej ulicy. Radny poprosił, aby jak najszybciej zająć się tą pracą.
Radny Korowicki powiedział, ze radni są nie tylko po to żeby obradować, ale po to żeby
pomagać Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, pracownikom urzędu. Radny podziękował
również Dyrektorom jednostek podległych, którzy również mają ogromny wpływ na rozwój
miasta.
- Przewodnicząca Rady zapytała o ulicę Słowiczyńską, powiedziała, ze niedawno wpłynęło
pismo ze Starostwa w sprawie dofinansowania inwestycji w ulicy Słowiczyńskiej.
- radny Kosieradzki poruszył temat ulicy Kościuszki, powiedział, ze wielokrotnie rozmawiał z
mieszkańcami, i słyszał opinię Starostwa że ulica Słowiczyńska i Kościuszki nie wymagają
naprawy. Niestety problem narasta, ponieważ coraz częściej zdarzają się obfite opady deszczu
i żadna kanalizacja deszczowa nie jest w stanie takiej ilości deszczu przetrawić. Musimy
dopilnować żeby ta sprawa została dopilnowana, przed remontem ulicy należy zadbać o
wymianę instalacji burzowej, zwiększenie liczby studzienek odpływowych, bardzo prosimy
Pana Burmistrza o interwencję w tej sprawie.
- Burmistrz powiedział, że od wiosny prowadzone są prace nad planem zagospodarowania
przestrzennego terenów przy zalewie, miedzy innym ulicy Plażowej, mamy nadzieję że uda
nam się zrobić to w ciągu roku, maksymalnie dwóch. Proszę uspokoić mieszkańców i
poprosić o jeszcze chwilę cierpliwości.
Burmistrz powiedział, że jeśli chodzi o ulicę Kościuszki to jest to trochę bardziej
skomplikowane, ulica Kościuszki leży chyba w najniższym miejscu w mieście, sprawa
zbadana została dość mocno i problem leży w ulicy Grodzieńskiej, jest tam w pewnym
miejscu zwężenie i niedługo przedstawimy rozwiązanie tego problemu. Burmistrz dodał, ze
jeśli chodzi o ulicę Słowiczyńską to są prowadzone rozmowy z Zarządem Powiatu i w
niedługim czasie przedstawimy ustalenia.
- Zastępca Burmistrza powiedział, że w poniedziałek zostanie skierowane do Zarządu
Województwa pismo podpisane przez Burmistrza i Starostę w sprawie udrożnienia i
modernizacji kanalizacji deszczowej w ulicy Grodzieńskiej.
- Radny Onieszczuk poruszył również rozwój turystyki, powiedział, że każde działanie
potrzebuje liderów, dodał, że kilku liderów w gronie przedsiębiorców można zauważyć, rady
powiedział, ze jest też potrzeba lidera wśród samorządowców i Burmistrz Miasta Siemiatycze
powinien być takim liderem, bo widzimy jak miasto się rozwija, jak realizowane są wszystkie
projekty. Gdyby takim liderem był Burmistrz Miasta Siemiatycze to mamy gwarancje że to
się uda.
- Burmistrz powiedział, że w ostatnim czasie powstał LOT (stowarzyszenie lokalne działające
na rzecz turystyki) i właśnie on pełni taką rolę, a Miasto do niego nie przystąpiło bo miało
pewne wątpliwości. Burmistrz podziękował za nominację i wyróżnienie.
- Pan Żabiński – radny Powiatowy, powiedział, ze jest mu niezmiernie miło że mógł spotkać
się z Radą Miasta, podziękował za zaproszenie na sesję Rady Miasta. Podziękował
Burmistrzowi za współpracę z Powiatem i uzyskania absolutorium przez Burmistrza.

- Burmistrz dodał, że Pani Skarbnik powiedziała, że bieżący budżet wynosi 92 mln zł,
zaczynaliśmy z budżetem 36 mln zł. Budżet można zwiększać, ale chodzi o to żeby nie był on
„przejadany” tylko żeby były to inwestycje. To jest największy sukces zespołu ludzi, radnych
pracowników Urzędu Miasta i Burmistrzów.
Do punktu 25 - zakończenie obrad.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji Rady Miasta w dniu 17 lipca 2020 r.
Przewodnicząca Rady zamknęła obrady o godz. 14:47.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Miasta

Monika Mazur

Agnieszka Monika Zalewska

