Protokół z dnia 28 września 2016r.
z odbytego wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Komisji
Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki i Komisji Porządku
Publicznego w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Dubiczach Cerkiewnych
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego:
- Korch Wieczysław- Przewodniczący Komisji
- Karpiuk Jerzy -członek komisji
- Kot Michał -członek komisji
- Szimoniuk Walentyna -członek komisji
- Oksentiuk Nina -członek komisji
2. Członkowie Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury Fizycznej, Sportu i
Turystyki:
- Czmiel Jan - Z-ca Przewodniczącego
- Rybak Mikołaj- członek komisji
- Czykwin Mikołaj -członek komisji
- Szymaniuk Irena -członek komisji
3. Członkowie Komisji Porządku Publicznego:
- Karpiuk Andrzej- Przewodniczący Komisji
- Czykwin Mikołaj - Z-ca Przewodniczącego
- Kendyś Wiktor- członek komisji
- Mikulicz Leon- członek komisji
4. Zaproszeni goście:
-Leon Małaszewski- Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
- Anna Kulik -Skarbnik Gminy
– Krystyna Onopryjuk

Posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy Dubicze Cerkiewne o godz. 10.00
otworzył Pan Wieczysław Korch Przewodniczący Komisji Rozwoju. Przywitał przybyłych
na posiedzenie członków komisji i zaproszonych gości. Na wstępie zapoznał zebranych z
proponowanym porządkiem dziennym i poinformował, że należy dodać do porządku obrad
dodatkowy projekt uchwały.
Porządek obrad po zmianach brzmi następująco:
1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
1) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.
2) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu.
4) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Hajnowskiemu.
5) zmiany w budżecie gminy.
6) zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2015 -2032
7)wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenia wniosku o jego
dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014- 2020, Oś priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1
Kształcenie i edukacja, Pod działanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty
edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.
2. Sprawy różne.
Przewodniczący Pan Korch Wieczysław odczytał porządek obrad, po czym zapytał czy
członkowie chcą nanieść dodatkowe zmiany do porządku obrad.
Radni nie zgłosili uwag.
Porządek został poddany pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie ( głosów 15 „za”) przyjęła zaproponowany porządek obrad.
Do punktu 1 .
1. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Dubicze Cerkiewne odczytał Pan Korch Wieczysław. Wyjaśniła Pani Krystyna Onopryjuk
poinformowała, że regulamin zawiera informacje dotyczące gromadzenia odpadów komunalnych

oraz ich selekcji, częstość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
Radni po krótkiej dyskusji nie wnieśli zastrzeżeń do w/w projektu uchwały.
2. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odczytał Pan Korch Wieczysław. Następnie omówiła go Pani Krystyna
Onopryjuk informując, że projekt uchwały zawiera szczegółowy sposób i zakres świadczonych
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za
opłatę obecnie obowiązującą (6zł od osoby) należy podkreślić, że odpady odbierane są w każdej
ilości.
Radni po krótkiej dyskusji nie wnieśli zastrzeżeń do w/w projektu uchwały.
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu odczytał
przewodniczący obrad.
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy Leon Małaszewski, który poinformował, że Gmina Dubicze
Cerkiewne udzieli pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu w wysokości 60 000,00 zł na
realizację zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Witowo – Długi Bród,
szczegółowe warunki zostaną określone w umowie pomiędzy samorządami.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Hajnowskiemu odczytał
Pan Korch Wieczysław. Następnie omówił go Wójt Gminy Leon Małaszewski informując, iż
udziela się pomocy rzeczowej Powiatowi Hajnowskiemu w zakresie przekazania dokumentacji
projektowej na budowę drogi powiatowej Witowo – Długi Bród na kwotę 9 840,00 zł oraz
dokumentację projektową na budowę drogi powiatowej Starzyna – Górny Gród na kwotę
13 530,00 zł
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do projektu uchwały.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy odczytała i omówiła Pani Skarbnik Gminy
Anna Kulik poinformowała, że zmiany dotyczą przede wszystkim udzielonej dotacji finansowej
dla Gminy Dubicze Cerkiewne na zadanie „Drogi publiczne gminne - 60016” udzielonej przez
Nadleśnictwo Hajnówka w kwocie 125 000,00 zł oraz Nadleśnictwo Bielsk w kwocie 35 000,00 zł
na remont drogi Wiluki – Krągłe.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dubicze Cerkiewne
na lata 2015 -2032 również przedstawiła i omówiła Pani Skarbnik Gminy Anna Kulik.
Radni nie wnieśli zastrzeżeń do projektu uchwały.
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu i złożenia
wniosku o jego dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE,
Działania 3.1 Kształcenie i edukacja, Pod działanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie
jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji
kluczowych odczytał przewodniczący obrad i poprosił Panią Dyrektor Zespołu Szkolno Oświatowego w Dubiczach Cerkiewnych Ninę Dobosz-Karpiuk o omówienie.
Następnie głos zabrała Pani Dyrektor poinformowała, że

Zespół Szkolno - Oświatowy w

Dubiczach Cerkiewnych chciałby przystąpić do projektu edukacyjnego który ma za zadanie
podniesienie i wzmocnienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia
ogólnego. Zostanie również wyposażona pracownia komputerowa w nowe komputery, będą
organizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów.
Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały.
Do punktu 2.
W sprawach różnych głos zabrał Powiatowy Lekarz Weterynarii Jan Dynkowski, przedstawił on
problem zagrożeń oraz aktualną sytuacja dotycząca afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Poinformował on, że jest to choroba wirusowa, a wirus odporny jest na wysoką temperaturę,
procesy gnilne, wędzenie, krótkotrwałe gotowanie, wysychanie, potrafi przetrwać do 6 miesięcy w
mrożonym mięsie do zarażenia może dochodzić po 3 latach. Źródłem zakażenia stanowią chore
świnie oraz zakażone dziki, a nawet skarmianie odpadkami kuchennymi. Okres inkubacji choroby
od 5 do 9 dni. Charakterystyczne objawy to brak apetytu, zapalenie spojówek, pienisty wypływ z
nosa, biegunka, wymioty. Następnie poinformował on o

strefach zagrożeń oraz

zasadach

przemieszczania świń. Obszary zostały podzielone na 3 strefy:
1.Strefa żółta (obszar ochronny)
- przesyłka świń do innych gospodarstw rolnych albo do rzeźni musi być zaopatrzona w
świadectwo zdrowia wydane przez urzędowego lekarza weterynarii (dotyczy obrotu w granicach
państwa)

2. Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniem)- przesyłka świń do innych gospodarstw rolnych
albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia wydane przez urzędowego lekarza
weterynarii oraz uzyskanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczanie świń
(dotyczy obrotu w granicach państwa)
3. Strefa niebieska (obszar zagrożenia)
- przesyłka świń w obrębie strefy niebieskiej do innych gospodarstw rolnych albo do rzeźni musi
być zaopatrzona w świadectwo zdrowia wydane przez urzędowego

lekarza weterynarii oraz

uzyskania decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczanie świń.(dotyczy obrotu w
obrębie strefy niebieskiej)
- po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa
lub rzeźni w obrębie tej strefy.
- nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem świnie muszą być zbadane przez
urzędowego lekarza weterynarii.
- przesyłka świń poza strefą niebieską jest tylko możliwa po uzyskaniu dokumentacji jak wyżej
tylko w celu natychmiastowego uboju w specjalnie zatwierdzonej do tego celu rzeźni spełniającej
warunki weterynaryjne.
Pan Jan Dynkowski podkreślił, że na terenie Powiatu Hajnowskiego wystąpiły już ogniska ASF
należy szczególnie uważać na zagrożenia i dostosowywać się do zaleceń Powiatowego Inspektora
Weterynaryjnego i na koniec podziękował za zaproszenie.
Wobec wyczerpania tematów wszystkich Komisji Rady Gminy posiedzenie zamknięto o
godz.11.50
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