Protokół Nr XXXIII/17 z posiedzenia
Rady Miejskiej w Michałowie VII kadencji, które odbyło się 13 listopada 2017r. w sali
narad Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ulicy Białostockiej 11
Obradom przewodniczyła Irena Suprun - Przewodniczący Rady Miejskiej w
Michałowie.
O godzinie 11:00 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Michałowie - otworzyła obrady
XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
Na stan 15 radnych w chwili otwarcia obrad obecnych było 14 radnych.
1. Ancipiuk Maria
2. Barszczewska Anna
3. Bielenia Nina
4. Borowski Jan
5. Burak Dorota
6. Charytoniuk Marek – wiceprzewodniczący Rady
7. Dziewiątkowski Sławomir
8. Hajduczenia Marian
9. Kupraszewicz Ewa
10. Ławreszuk Halina
11. Łuksza Sławomir
12. Łuksza Swietłana
13. Nos Eugeniusz
14. Suprun Irena – przewodniczący Rady
Nieobecni radni: Kazberuk Alina
Ponadto w obradach uczestniczyli:
Burmistrz Michałowa – Włodzimierz Konończuk, Zastępca Burmistrza - Jerzy
Chmielewski, kierownicy zakładów budżetowych, zaproszeni sołtysi, mieszkańcy gminy.
Przewodnicząca po sprawdzeniu listy obecności, stwierdziła, że obrady są
prawomocne, ponieważ w obradach uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu
Rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum władne do podejmowania uchwał i decyzji.
Ad. 2 Zatwierdzenie porządku XXXIII sesji Rady Miejskiej w Michałowie
W obliczu braku wniosków Przewodnicząca przeszła do głosowania porządku obrad.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami ,,za” przyjęli porządek:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.
4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 r.;
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
c) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo
d) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez
część roku
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e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
f) przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo
g) przyjęcia Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz
innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2018
h) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie
przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Michałowo
6. Informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie podjętych w pierwszym
półroczu 2017r.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie.

W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Ad. 3 Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie
W obliczu braku uwag do protokołu radni w głosowaniu jawnym 12 głosami „za”, przy
0 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęli protokół z XXXII Sesji Rady
Miejskiej w Michałowie.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Ad. 4 Informacja Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym
Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym (w
załączeniu do protokołu). Na zakończenie Burmistrz poinformował o wynikach konkursu w
zakresie świadczenia usług rehabilitacji leczniczej -pracownia fizykoterapii w Michałowie
wygrała konkurs i po podpisaniu umowy z NFZ w Białymstoku od 13 grudnia br. będzie
świadczyć swoje usługi.
Ad. 5 Podjęcie uchwał w sprawie
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok
Radna Swietłana Łuksza przewodnicząca Komisji Planowania poinformowała, iż
Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie oraz pozostałe projekty uchwał (leżące
w gestii zaopiniowania przez Komisję Planowania), które są przedmiotem obrad dzisiejszej
Sesji.
W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca
zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie
zmian w budżecie na 2017 rok.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXXIII/222/17 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 listopada 2017
roku w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok (w załączeniu do protokołu)
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości
Burmistrz poinformował, iż w projekcie uchwały dokonano obniżenia obowiązującej
na 2018 rok stawki ustawowej podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej z kwoty 23,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, do kwoty 22,66 zł od 1 m2 (tj.
kwoty, która jest stawką ustawową na bieżący 2017 rok).
Radny Eugeniusz Nos przewodniczący Komisji Rolnictwa poinformował, iż
Komisja pozytywnie opowiedziała się za stawkami podatków zaproponowanymi przez
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Burmistrza. Radny dodał, iż rok rocznie stawki ustawowe podatków idą w górę, w związku z
czym Rada również –choćby minimalnie- powinna je podnosić. Takie działania nie dopuszczą
do sytuacji, w której zajdzie konieczności drastycznego podwyższenia stawek w latach
następnych. Radny dodał, że stawki podatku rolnego i leśnego pozostały na niezmienionym
poziomie.
Radna Swietłana Łuksza przewodnicząca Komisji Planowania poinformowała, iż
Komisja pozytywnie zaopiniowała zaproponowane przez Burmistrza stawki podatków na 2018
rok.
W wyniku dyskusji Radna Maria Ancipiuk zgłosiła wniosek formalny o obniżenie
proponowanej w projekcie uchwały stawki podatku od budynków związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej (w §1 pkt 2 ppkt b) z 22,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej do
kwoty 21 zł od 1m2. Radna stwierdziła, że w porównaniu do stawki obowiązującej w 2017 roku
nastąpił zbyt duży wzrost stawki na 2018 rok i takim działaniem gmina nie przyciągnie
przedsiębiorców.
Radni w głosowaniu jawnym 5 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw” i 3 głosach
„wstrzymujących się” odrzucili zgłoszony wniosek.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
W obliczu braku uwag i innych wniosków formalnych do projektu uchwały
Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.
Radni w głosowaniu jawnym 9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 2 głosach
„wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXXIII/223/17 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 listopada 2017
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (w załączeniu do
protokołu)
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Michałowo
W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca
zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXXIII/224/17 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 listopada 2017
roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Michałowo (w załączeniu do protokołu)
Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku
Kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Elżbieta Rosińska
poinformowała, iż w przypadku domków letniskowych w roku 2016 i 2017 obowiązywały
stawki od pojemników - tj. określony w deklaracji typ pojemnika warunkował cenę. Pani
Rosińska poinformowała, że w przypadku zabudowy letniskowej trudno określić, czy jest ona
zamieszkana. Dlatego też ustawodawca dał możliwość ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub
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innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku. Pani Rosińska dodała, że w przypadku
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala
się stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności – i takie rozwiązane jest przewidziane
w kolejnym projekcie uchwały.
Radny Eugeniusz Nos przewodniczący Komisji Rolnictwa poinformował, iż
przedstawione przez panią Rosińską projekty uchwał były przedmiotem obrad Komisji i
właściwym jest wprowadzenie ryczałtowej stawki opłat dla domków letniskowych, gdyż w
takich miejscach wytwarza się bardzo dużo odpadów. Radny dodał, że wprowadzona uchwała
może przyczynić się do ograniczenia dzikich wysypisk śmieci.
Radna Maria Ancipiuk spytała o sposób zobowiązania mieszkańców do płacenia za
odbiór odpadów, sposób egzekwowania niezapłaconych należności oraz o to, jaka jest
ściągalności tych opłat.
W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca
zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach
„wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXXIII/225/17 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 listopada 2017
roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
wykorzystywane jedynie przez część roku (w załączeniu do protokołu)
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik o określonej pojemności
W temacie odpłatności za śmieci- szczególnie na terenach letniskowych oraz
nawiązując do pytania radnej Marii Ancipiuk Burmistrz poinformował, że w ubiegłym roku
wysłano 200 wniosków o złożenie deklaracji do właścicieli domków w m. Bołtryki – efektem
było złożenie jedynie kilku deklaracji. Burmistrz poruszył problem systematycznego
zaśmiecania terenu m. Bołtryki. Poinformował, że na chwilę obecną wysyłane są upomnienia,
natomiast w przypadku rozważenia możliwości zastosowania dalszych kroków-sięgających
procedur komorniczych- należy liczyć się z poniesieniem znacznych kosztów.
Burmistrz odnosząc się do projektu uchwały poinformował, że w związku z rosnącymi
kosztami związanymi z odbiorem nieczystości i dokonaną kalkulacją, w projekcie uchwały
proponuje się podniesienie stawek o 25% w stosunku do obecnie obowiązujących.
W wyniku dyskusji radna Maria Ancipiuk zwróciła uwagę na konieczność podjęcia
działań zmierzających do zwiększenia ściągalności opłat za odbiór odpadów-zdanie radnej
podzielił Wiceprzewodniczący.
Radna Swietłana Łuksza przewodnicząca Komisji Planowania poinformowała, iż
członkowie Komisji rozważali możliwość wycofania z porządku obrad uchwały dot. ustalenia
stawek za odbiór odpadów z uwagi na to, iż dopiero rozstrzygnięty przetarg może wyznaczyć
obiektywne stawki jakie należałoby uchwalić. Radna dodała, że na komisji Burmistrz
zadeklarował, iż wystąpi z wnioskiem do Rady o zmianę stawek i ich obniżenie, gdyby
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rozstrzygnięcie przetargu wskazywałoby na niższe niż obecnie założone stawki omawianych
opłat. W związku z powyższym Komisja pozytywnie zaopiniowała omawiany projekt uchwały.
W obliczu braku wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca
zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.
Radni w głosowaniu jawnym 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach
„wstrzymujących się” przyjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXXIII/226/17 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 listopada 2017
roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o
określonej pojemności (w załączeniu do protokołu)
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo
W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca
zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie
przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXXIII/227/17 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 listopada 2017
roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo (w załączeniu do
protokołu)
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Michałowo z
Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku
publicznego na rok 2018
W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca
zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie
przyjęcia Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz
innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2018.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXXIII/228/17 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 listopada 2017
roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami
Pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2018
(w załączeniu do protokołu)
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności
gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą
własność Gminy Michałowo
Kierownik Elżbieta Rosińska wyjaśniła, że powyższa uchwała była już przedmiotem
obrad sesji, jednak należy dokonać zmiany w związku z koniecznością wyodrębnienia
nieruchomości i założenia księgi wieczystej. Pani Rosińska zapoznała radnych z położeniem
działki.
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Radna Swietłana Łuksza prosiła o umieszczanie w przyszłości nazw ulic na mapkach
stanowiących załącznik do projektu uchwały.
W obliczu braku uwag i wniosków formalnych do projektu uchwały Przewodnicząca
zarządziła głosowanie nad przedstawionym projektem.
Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie 14 głosami „za” przyjęli uchwałę w sprawie
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie
przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Michałowo.
W głosowaniu brało udział 14 radnych.
Uchwała Nr XXXIII/229/17 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 13 listopada 2017
roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Michałowo z
organizacjami pozarządowymi na rok 2018 (w załączeniu do protokołu)
Przewodnicząca o godz. 12:30 ogłosiła przerwę. O godz. 12:50 wznowiła obrady.
Ad. 6 Informacja w sprawie realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie podjętych
w pierwszym półroczu 2017r.
Radni nie wnieśli uwag do ww. informacji.
Ad. 7 Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
- Radna Maria Ancipiuk:
 odnosiła się do odpowiedzi Burmistrza (z dnia 7.09.2017r.) na złożone przez nią
interpelacje – radna stwierdziła, że udzielone odpowiedzi nie są odpowiedziami na
poruszone w interpelacjach zapytania. Radna prosiła o odczytanie złożonych
interpelacji i udzielonych na nie odpowiedzi, zwłaszcza odpowiedzi dot. żwiru na
drodze Jałówka – Zaleszany . Przewodnicząca odczytała odpowiedzi na interpelacje z
dnia 25.08.2017r (odpowiedzi w załączeniu do protokołu). Burmistrz dodał, że
podtrzymuje wszystko co zostało ujęte w udzielonej odpowiedzi.
 poruszyła kwestię otrzymania w dniu dzisiejszym odpowiedzi na złożoną podczas
ostatniej sesji interpelację – stwierdziła, że w każdej chwili mogła przyjechać po
odpowiedź, gdyby uzyskała o tym informację - Zastępca Burmistrza wyjaśnił, iż
interpelacja, którą należało potraktować jako prośbę dotyczyła zapoznania się z listą
podpisów mieszkańców Nowej Woli deklarujących chęć podłączenia się do budowanej
kanalizacji w Nowej Woli. Zastępca dodał, że Burmistrz na sesji poinformował, iż z
taką listą można zapoznać się w każdej chwili; w związku z tym, że radna Ancipiuk
wcześniej się nie zgłosiła, uznano, aby w dniu dzisiejszym przekazać odpowiedź na
piśmie.
Ad. 8 Sprawy różne
Poruszono następujące tematy:
- Rady Marian Hajduczenia poruszył temat szkód wyrządzanych przez tamy bobrowe i
możliwości działań zmierzających do ograniczenia populacji bobrów.
- Radna Maria Ancipiuk:
 poinformowała, iż łącznie z grupą radnych wystąpiła do posła Roberta Tyszkiewicza z
prośbą o interwencję i wsparcie w sprawie przywrócenia Gabinetu Rehabilitacyjnego
w Michałowie.
 zwróciła uwagę na konieczność publikowania na stronie BIP Urzędu protokołów
pokontrolnych z kontroli jakie mają miejsce w Urzędzie.
 poruszyła temat rozstrzygnięcia przetargowego dot. budowy przedszkola – radna
prosiła o porównanie cen obecnego projektu do projektu z poprzedniej kadencji, gdyż
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okazuje się, że poprzedni projekt był tańszy – Przewodnicząca zauważyła, że temat
ten był omawiany bardzo szczegółowo zarówno na Komisji Planowania jak i Komisji
Oświaty. Przewodnicząca zwróciła uwagę na fakt, że obecne ceny nie są porównywalne
do cen sprzed 4 lat oraz obecny projekt zawiera wyposażenie, a ówczesny projekt
takiego nie przewidywał. Kończąc Przewodnicząca stwierdziła, że należy dać
wszystkim szansę, aby przedszkole w Michałowie zostało wybudowane.
Zastępca Burmistrza stwierdził, że obecny wariant-pomimo niekorzystnego
rozstrzygnięcia przetargowego-jest nadal najbardziej rozsądnym i optymalnym
rozwiązaniem. Zastępca stwierdził, że realizacja poprzedniego projektu okazałaby się
2x droższa, gdyż nie można porównać cen sprzed 4 lat z cenami obecnymi. Zastępca
odniósł się do rozstrzygnięć przetargowych w kraju, do możliwości pozyskania
środków zewnętrznych na omawianą inwestycję oraz do szczegółów związanych z
obecnym i poprzednim projektem – Radna Maria Ancipiuk odniosła się do
przedstawionego tematu i motywując swoje zdanie stwierdziła, że nie zgadza się z tym,
co zostało wypowiedziane.
 poruszyła temat umożliwienia jej pracy w komisji Rady w charakterze członka.
- Wiceprzewodniczący prosił o wyjaśnienie szczegółów związanych z klastrem
energetycznym o czym wspominał Burmistrz w informacji z pracy w okresie międzysesyjnymBurmistrz wyjaśnił, że temat wiąże się z odnawialnymi źródłami energii, dystrybucją energii
i chęcią współpracy gmin Michałowo, Gródek i Zabłudów w celu stworzenia lokalnego
systemu energetycznego energii elektrycznej i cieplnej opartego o miejscowy potencjał
wytwórczy, odbiorczy i infrastrukturalny.
- Zastępca Burmistrza w związku z pracami nad budżetem na 2018 zaapelował do radnych o
rozsądek w zgłaszaniu propozycji do budżetu i wzięcie pod uwagę ewentualnych konsekwencji
w przyszłości proponowanych przedsięwzięć.
- Rady Eugeniusz Nos prosił o zwrócenie uwagi na potrzeby inwestycyjne w terenie.
Ad. 9 Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodnicząca o godz. 13:27 zamknęła obrady
XXXIII Sesji Rady w Michałowie VII kadencji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
mgr Irena Suprun

Protokołowała: U. Tarasewicz
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