Protokół nr XI/19
Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 30 lipca 2019 r. miejsce – Urząd Miejski w Stawiskach

W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych (lista obecności radnych stanowi załącznik do niniejszego
protokołu). Posiedzenie sesji trwało od godz. 11:00 do godz.11:40. Po formalnym otwarciu
posiedzenia Przewodniczący Rady Zajączkowski Kamil przywitał wszystkich przybyłych na sesję, po
czym stwierdził quorum - prawomocność obrad w celu podejmowania uchwał przez Radę Miejską
w Stawiskach.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił zebranym proponowany porządek obrad sesji.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad z X Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27.06.2019 r.
4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata
2019 – 2031.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
9. Informacje.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Wniosek o zmianę porządku obrad sesji zgłosiła Rutkowska Agnieszka Burmistrz Stawisk. Zmiana
polegała na:
1) Zdjęciu punktu 5 z zaproponowanego porządku obrad w brzmieniu: Sprawozdanie
z działalności Burmistrza Stawisk między sesjami;
2) Dodaniu nowego punktu do porządku obrad w brzmieniu: Podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolneńskiego.
Rada jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. W tym zakresie odbyło się głosowanie.
Wykaz głosowania radnych:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwisko i imię
Bagińska Mirosława
Chojnowska Marianna
Góralczyk Agnieszka Jadwiga
Karwowski Emil
Kurkowski Bogdan

6.

Leszczyński Grzegorz

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Łosiewski Zenon
Maciejewski Andrzej
Nowak Katarzyna Halina
Urban Robert Józef
Tyszka Jerzy Józef
Włodkowska Dominika Maria
Zajączkowski Kamil
Zalewski Józef
Żurawska Joanna

Sposób głosowania:
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
Radny nieobecny podczas obrad XI Sesji Rady
Miejskiej w Stawiskach
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

Rada jednogłośnie przyjęła porządek po dokonanych zmianach porządek przedstawia się następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad z X Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27.06.2019 r.
4. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolneńskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata
2019 – 2031.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
9. Informacje.
10. Zamknięcie obrad sesji.
Pkt. 3
Przyjęcie protokołu obrad z X Sesji Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 27 czerwca 2019 r.
Do sporządzonego protokołu Rada uwag nie wniosła. Przewodniczący stwierdził, że protokół
z poprzedniej sesji został przyjęty przez Radę Miejską w Stawiskach.
Pkt. 4
Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
Radni w tym punkcie obrad głosu nie zabierali.
Pkt. 5
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolneńskiego przedstawił
Przewodniczący Rady Zajączkowski Kamil.
Radny Maciejewski Andrzej zapytał czy gmina Stawiski jest zobligowana do podjęcia uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolneńskiego. Kondycja finansowa powiatu jest
lepsza niż gminy.
Burmistrz Stawisk Rutkowska Agnieszka udzieliła odpowiedzi na zadane pytanie. Dotacja nie dotyczy
kondycji finansowych jednostek tylko wzajemnej współpracy. W ramach prowadzonej działalności ze
starostwem trwają intensywne prace związane z uregulowaniem na korzyść gminy przejęcia terenu
części Placu Wolności w Stawiskach. Poza tym w starostwie trwają prace w zakresie wykonywania
dokumentacji na modernizację odcinka drogi Dzierzbia – Zaskrodzie. W ramach współpracy ze
starostwem uzgodniono partycypację w kosztach zadania dot. przebudowy drogi na odcinku Ramoty
do drogi wojewódzkiej. Remont drogi wykonywany będzie na wniosek mieszkańców Mieczk –
Sucholaszczek, Żelazk i Lisów.
Radny Zalewski Józef dodał, że z budżetu Gminy Stawiski w poprzedniej kadencji udzielono pomocy
finansowej w znacznej wysokości dla Powiatu Kolneńskiego i dla Samorządu Województwa
Podlaskiego. Stan technicznych dróg na terenie Gminy Stawiski wymaga wielu napraw i modernizacji
co jest zadaniem zarówno powiatu jak i gminy. Od kilku lat trwają negocjacje w sprawie przejęcia
części placu w Stawiskach i jak dotychczas nie zostały pomyślnie zakończone.
Dalszej dyskusji w tym punkcie nie prowadzono.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie Rady. W głosowaniu jawnym udział
wzięło 14 radnych. Wykaz głosowania radnych:
Lp.
1.
2.

Nazwisko i imię
Bagińska Mirosława
Chojnowska Marianna

Sposób głosowania:
ZA
ZA

3.
4.
5.

Góralczyk Agnieszka Jadwiga
Karwowski Emil
Kurkowski Bogdan

6.

Leszczyński Grzegorz

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Łosiewski Zenon
Maciejewski Andrzej
Nowak Katarzyna Halina
Urban Robert Józef
Tyszka Jerzy Józef
Włodkowska Dominika Maria
Zajączkowski Kamil
Zalewski Józef
Żurawska Joanna

ZA
ZA
ZA
Radny nieobecny podczas obrad XI Sesji Rady
Miejskiej w Stawiskach
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

Przewodniczący Rady Zajączkowski Kamil stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XI/50/19 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Kolneńskiego stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pkt. 6
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 –
2031 przedstawił Przewodniczący Rady Zajączkowski Kamil.
Radny Zalewski Józef uważał, że zapisy wynikające z projektu uchwały nie do końca są zrozumiałe.
Podczas planowania gminnego kredytu do uchwały wpisywane są jeszcze inne wydatki. Zdaniem
radnego powinno jasno wynikać z zapisów w uchwale, na co i ile jest zaciągniętego kredytu. Sprawa
dotyczy budowy hali sportowej w Stawiskach. Gmina pozyskała na realizację niniejszej inwestycji
5 mln zł ale nadal środków jest zbyt mało. Jak dotychczas radnym było mówione, że nie można
zaciągnąć kredytu a teraz Rada może zaciągnąć kredyt?
Burmistrz Stawisk Rutkowska Agnieszka przypomniała, że w poprzedniej kadencji radni podjęli
uchwałę w sprawie emisji obligacji. Zmiana wykupu obligacji dotyczyła przesunięcia pierwotnych
terminów wykupu obligacji. Poza tym poprzedni burmistrz nie wystąpił do Rady z wnioskiem
o zaciągnięcie kredytu.
Radny Zalewski Józef wyraził swoje niezadowolenie związane z pracami w zakresie wykonania
projektu na halę sportową. Okazuje się, że było wielu doradców i fachowców w niniejszej dziedzinie,
co nie do końca miało swoje odzwierciedlenie w sporządzonej dokumentacji, a gmina wydatek
poniosła. Obecnie radni stoją przed decyzją zaciągnięcia kredytu, co nie jest rzeczą łatwą. Kredyt
zaciągany zarówno indywidualnie jak i w samorządzie powinien być starannie przemyślany. Należy
myśleć o konsekwencjach w przypadku nie wywiązania się z umowy kredytowej.
Burmistrz Stawisk Rutkowska Agnieszka stwierdziła, że bez kredytu nie ma możliwości realizacji
żadnej zaplanowanej inwestycji w Gminie Stawiski.
Radny Urban Robert Józef zapytał o możliwości finansowe związane z kredytowaniem inwestycji. Ile
jeszcze samorząd możne zaciągnąć długu?
Skarbnik Gminy Iwona Ofman odpowiedziała, że z przeliczeń firmy zewnętrznej wynika, że można
zaciągnąć 13 mln zł kredytu z jednoczesnym zaznaczeniem bezpiecznych rat w ciągu roku
w wysokości 1 mln zł. Obecnie gmina spłaca kredyt zaciągnięty w latach poprzednich, z terminem do
roku 2024. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości 3 mln zł gmina zostanie objęta karencją
spłaty rat, które rozpoczną się od roku 2025. Z budżetu będzie spłacana roczna rata w wysokości
1 mln zł. Odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski nie może być ona planowana
na okres krótszy niż 3 lat.

Burmistrz Stawisk Rutkowska Agnieszka dodała, że zanim gmina otrzyma kredyt najpierw musi
wystąpić do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o wydanie opinii w tym przedmiocie.
Poza tym, jeśli nie zaciągniemy kredytu gmina utraci pozyskaną 5 – milionową dotację na budowę
hali i szansę na jej budowę w przyszłości będą coraz mniejsze. W IV kwartale 2019 r. zostanie
złożony wniosek o dodatkowe środki finansowe na budowę hali do PFRON-u. Po pierwszym
przetargu wyszły prace dodatkowe i wiele zapytań. W konsekwencji pierwszy przetarg został
unieważniony. Obecnie trwają prace w zakresie dopracowania dokumentacji.
Radny Zalewski Józef stwierdził, że nie podważa decyzji o zaciągnięciu kredytu na budowę hali, gdyż
realizacja tego zadania była i jest zadaniem priorytetowym w gminie. Biorąc pod uwagę kondycję
finansową gminnego budżetu wydatki należy dokonywać w sposób oszczędny, rozważny i celowy.
Nie wskazane jest aby mieszkańcy Gminy Stawiski z powodu budowy hali sportowej mieli
w przyszłości ponosić wydatki w zakresie wyższych opłat za odbiór odpadów czy opłat podatkowych.
Nie można też doprowadzić do maksymalnego zadłużenia gminy.
Marianna Chojnowska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Stawiskach zapytała cyt.: „Czy nie
zaciąganie kredytu wcześniej przez poprzednią Radę zaowocowało tym, że ceny poszły w górę i teraz
podejmując decyzję o budowie hali będziemy płacić więcej?”.
Radny Zalewski Józef odpowiedział pytaniem na pytanie cyt.: „Czy chce Pani obciążyć poprzednią
Radę, że nie zaciągała kredytu? We wcześniejszych kadencjach radni zaciągali kredyty, które
spłacamy do 2024 roku”.
Burmistrz Stawisk Rutkowska Agnieszka w tym miejscu zabrała głos. Stwierdziła, że w minionych
kadencjach samorządowych, w zakresie wykonywania zadań inwestycyjnych i prowadzonej
działalności było niejednakowo. Trudno jest dokonać bezdyskusyjnej oceny. Inne zadania były do
realizacji okresie 12 – letnim a inne w 4 – letnim podczas byłych kadencji. Budowa hali sportowej
mogła być rozpoczęta w poprzednich latach za mniejszą kwotę, jednak nie było sprzyjających ku temu
warunków ani woli osób decyzyjnych.
Radny Zalewski Józef dodał, że od wielu lat pełni mandat radnego i jest związany z gminnym
samorządem. Trwający impas związany z niebudowaniem hali sportowej został właściwie przełamany
przez poprzednią Radę.
Dalszej dyskusji Rada nie prowadziła w tym punkcie.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło
14 radnych. Wykaz głosowania radnych:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwisko i imię
Bagińska Mirosława
Chojnowska Marianna
Góralczyk Agnieszka Jadwiga
Karwowski Emil
Kurkowski Bogdan

6.

Leszczyński Grzegorz

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Łosiewski Zenon
Maciejewski Andrzej
Nowak Katarzyna Halina
Urban Robert Józef
Tyszka Jerzy Józef
Włodkowska Dominika Maria
Zajączkowski Kamil
Zalewski Józef
Żurawska Joanna

Sposób głosowania:
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
Radny nieobecny podczas obrad XI Sesji Rady
Miejskiej w Stawiskach
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

Przewodniczący Rady Zajączkowski Kamil stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XI/51/19 z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Stawiski na lata 2019 – 2031 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Pkt. 7
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok przedstawił Przewodniczący Rady
Kamil Zajączkowski. Następnie otworzył dyskusję wokół projektu uchwały.
Rada dyskusji w tym punkcie nie prowadziła.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie Rady. W głosowaniu jawnym udział
wzięło 14 radnych. Wykaz głosowania radnych:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwisko i imię
Bagińska Mirosława
Chojnowska Marianna
Góralczyk Agnieszka Jadwiga
Karwowski Emil
Kurkowski Bogdan

6.

Leszczyński Grzegorz

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Łosiewski Zenon
Maciejewski Andrzej
Nowak Katarzyna Halina
Urban Robert Józef
Tyszka Jerzy Józef
Włodkowska Dominika Maria
Zajączkowski Kamil
Zalewski Józef
Żurawska Joanna

Sposób głosowania:
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
Radny nieobecny podczas obrad XI Sesji Rady
Miejskiej w Stawiskach
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

Przewodniczący Rady Zajączkowski Kamil stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XI/52/19 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok stanowi
załącznik do niniejszego protokołu.

Pkt. 8
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
Pkt. 9
Informacje.
Radny Tyszka Jerzy Józef zwrócił się zapytaniem czy w Gminie Stawiski będzie możliwość składania
wniosków o oszacowanie strat spowodowanych tegoroczną suszą. Argumentował, że z jednego
hektara rolnicy zbierają dwie bele siana na kiszonkę a zazwyczaj z hektara wychodziło 20 bel.
Radny Zalewski Józef uważał, że sytuacja rolników jest nie najlepsza jednak obecnie występująca
susza stwarza zagrożenie jedynie na uprawę kukurydzy.
Burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska zapowiedziała, że informacja o możliwości składania
wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości w najbliższym terminie po powołaniu Komisji
ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych przez Wojewodę Podlaskiego.
Radny Urban Robert Józef zapytał, kiedy będą wykonywane projekty na remonty dróg lokalnych?
Burmistrz Stawiski Agnieszka Rutkowska odpowiedziała, że w pierwszej kolejności należy wykonać
montaż finansowy w zakresie budowy hali, a następnie zostaną przygotowane projekty dróg.

Radny Zalewski Józef zwrócił się z prośbą do Pani Iwony Niedźwiedzkiej Zastępcy Burmistrza
Stawisk w sprawie dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Stawiski. Przekazał uwagi
i sugestie, które należy uwzględnić podczas przyszłych uzgodnień z firmą Faster.
Burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska odpowiedziała, że wszelkie zmiany w organizacji dowożenia
uczniów do szkół są przez nią akceptowane. Zasadnym jest dostosowanie harmonogramu dowozu
dzieci do ich wieku i ustalenie pierwszego wyjazdu nie wcześniej niż o godzinie 7:00. Poza tym dzieci
z ul. Kossaka w Stawiskach nie są dowożone a jak wszyscy wiemy blisko do szkoły nie mają.
W niniejszej kwestii wszelkie zgłoszone uwagi i sugestie zostaną rozważone.
Pkt. 10
Zamknięcie obrad sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XI Sesji Rady
Miejskiej w Stawiskach.
Protokołowała

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mroczkowska Małgorzata

Zajączkowski Kamil

