PROTOKÓŁ Nr XXXVIII
zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd
odbywającej się dnia 18 maja 2018 r.
Początek sesji o godz. 1000,
zakończenie sesji o godz. 1520.
Ad.1. Otwarcie, dyskusja nad projektem porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Anna Otta dokonała otwarcia sesji. Na sesji obecnych było 14 radnych
(do przerwy o godz. 1215 obecnych 13 radnych, Stanisław Zdunek przebył po przerwie) Marek
Nowogrodzki nieobecny usprawiedliwiony (lista obecności załącznik do protokołu).Ustawowy
skład Rady Gminy liczy 15 radnych. Przewodnicząca stwierdziła kworum. Powitała zaproszonych gości Pawła Jarząbka – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie i Tomasza
Czerwińskiego Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie. Na sesji obecni byli
również; Wójt Gminy Jan Kasprowicz, Sekretarz Halina Bienkiewicz, Skarbnik Andrzej Wasilewski, Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Dorota Grzeszczuk, Kierownik GOPS
Małgorzata Biadała, Kierownik Referatu Podatków i Opłat Krystyna Dzikowska, Kierownik Referatu Rozwoju Społecznego i Promocji Agnieszka Zabłocka i mieszkańcy gminy.
Wójt podziękował Małgorzacie Łączyńskiej za wieloletnie pełnienie funkcji sołtysa sołectwa
Sząbruk. Pani M. Łączyńska zrezygnowała z pełnienia funkcji sołtysa. Wójt wręczył w podziękowaniu kwiaty.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie, dyskusja nad projektem porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.
5. Informacja z działalności samorządowej instytucji kultury za 2017 rok.
6. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie za 2017 rok i
ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gietrzwałd na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują rodziny wielodzietne.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospo-darowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej
dla

podmiotów

prowadzących

niepubliczne

instytucje

opieki

nad

dziećmi

w wieku do lat 3 na terenie gminy Gietrzwałd.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gietrzwałd do
partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji Projektu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa War-mińsko-Mazurskiego
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na lata 2014-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy Gietrzwałd oraz
hasła promującego Gminę Gietrzwałd.
14. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy
Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.
15. Informacja o działaniach Referatu Rozwoju Społecznego i Promocji w zakresie realizacji
przedsięwzięć (projektów) dofinansowanych ze środków zewnętrznych służących
rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy oraz komunikacji z mieszkańcami i promocji
gminy.
16. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w drugim półroczu 2017 roku.
17. Odpowiedzi na interpelacje.
18. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
19. Sprawy różne.
Wójt wystąpił z wnioskiem o dopisanie do porządku obrad punktu:
10a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i
opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gietrzwałd.
Wójt wyjaśnił, że uchwała ta uchyla podjętą na poprzedniej sesji uchwałę w tej samej sprawie. Uchwałę należy uchylić gdyż zawiera wady prawne, co stwierdził nadzór wojewody.
Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianą - 13 głosów za.
Przewodnicząca udzieliła głosu mieszkańcowi Woryt. Zwrócił się do rady z prośbą o rozważne podejmowanie uchwały o obniżeniu opłaty za odbiór odpadów dla rodzin wielodzietnych. Przypomniał o tym, że gdy rada ustalała stawki opłat za odbiór odpadów to mieszkańcom podniosła opłaty o 20% a przedsiębiorcom o 67%. Uważa to za niesprawiedliwe. Uważał, że rada nie powinna obniżać podatków dla mieszkańców bo istnieje prawdopodobieństwo, że zostaną podniesione podatki dla przedsiębiorców.
Ad. 2. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji.
Przewodnicząca poinformowała, że protokolantka uzupełniła brakujące fragmenty tekstu.
Radni nie mieli uwag do protokołu XXXVII sesji. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem
protokołu – 13 głosów za.
Ad. 3. Interpelacje i zapytania radnych.
Do interpelacji zapisali się:
Grzegorz Rupiński 1) kiedy zacznie funkcjonować spis stanu wodomierzy , mieszkańcy skarzą
się, że wodomierze nie są spisywane;
2) kiedy zacznie się koszenie terenów zielonych w sołectwach,
Dominika Małachowska – 1) na jakim etapie są prace związane z podłączeniem kanalizacji w
Nagladach; 2) prośba o interwencję w sprawie uzupełnienia nawierzchni ulic Wiejskiej
i Żurawiej w Nagladach.
Ad. 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.
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Iwona Omilian – Przewodnicząca Komisji Społecznej poinformowała, że Komisja odbyła
jedno posiedzenie. Zapoznała się z funkcjonowaniem boisk Orlik w Sząbruku i Biesalu i zakresem obowiązków animatorów sportu tam pracujących. Zagadnienie przedstawili dyrektorzy szkół. Komisja zwraca się do Wójta z prośbą o:
1) Zapoznanie się z regulaminem pracy animatorów zawartym w programie o budowie
Orlików,
2) Wyegzekwowanie wywieszenia informacji o regulaminie korzystania z boiska na terenie boiska,
3) Wyegzekwowanie aby informacja o zajęciach na Orliku planowanych na miesiąc była
szeroko dostępna ( tablice ogłoszeń, strony internetowe), wraz z informacją, że zajęcia te są bezpłatne,
4) Rezygnację z zatrudnienia animatora sportu na okres XII – II ( zajęcia na boisku nie
odbywają się) i przeznaczenie środków z tytułu wynagrodzenia na doposażenie sal
gimnastycznych,
5) Uzupełnienie zakresu obowiązków animatorów.
Komisja omówiła projekt uchwały w sprawie ulgi dla rodzin wielodzietnych w opłacie za odbiór
odpadów. Zapoznała się ze skutkami finansowymi obniżenia opłaty o 2 zł. Pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
Zaopiniowała podania o mieszkania. Komisja prosi o przygotowanie aktualnej listy
oczekujących. Poruszono temat remontu dachu na budynku w Cegłowie i remontu mieszkania
w Biesalu, dodatkowego oddziału przedszkolnego w szkole w Gietrzwałdzie, problem
lokatorów mieszkań komunalnych w Biesalu w korzystaniu ze wspólnego terenu. Rozmawiano
o potrzebie zorganizowania domu pobytu dziennego dla seniorów.
Michał Puszczało – Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, że Komisja odbyła
jedno spotkanie. Zajmowała się następującymi tematami:
1. Tereny objęte planem z.p. we wsch. cz. Unieszewa
2. Zaopiniowanie podań o zm. m.p.z.p. w Barwinach i Rentynach.
3. Szkoła w Sząbruku
4. WDK w Sząbruku
5. Droga w Nagladach
6. Droga Gronity – Kudypy.
Pismo Wójta w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zwrotu partycypacji w budowie sieci
wodno-kanalizacyjnej – przełożono na spotkanie połączonych komisji. Komisje ustaliły, że
należy niezwłocznie podjąć rozmowy z właścicielem sieci w Barwinach aby negocjować wysokość opłaty. Odnoście zwrotu partycypacji mieszkańcom również radni proponują rozmowy z zainteresowanymi na ten temat. Omówienie tematów zawarte zostało w protokole
posiedzenia.
Eugenia Ratowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja odbyła
jedno posiedzenie. Omawiała tematy:
1. Kontrola wydatków przyznanych dotacji z budżetu gminy dla stowarzyszeń
w 2017r. Agnieszka Zabłocka udzielała komisji informacji o dotacjach dla stowarzyszeń.
2. Kontrola inwentaryzacji środków trwałych w Urzędzie Gminy. Komisja miała uwagi do spisów z natury i inwentaryzacji. Uwagi zawarte zostały w protokole posiedzenia.
Ad. 5. Informacja z działalności samorządowej instytucji kultury za 2017 rok.
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Paweł Jarząbek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gietrzwałdzie przedstawił informację z działalności GOK za 2017 rok stanowiące załącznik do protokołu. Dyrektor i księgowy
udzielili informacji na temat regulacji rozliczeń z ZUS.
Paweł Jarząbek poinformował, że wybrany został prezesem Fundacji Fundusz Ziemi
Olsztyńskiej działającego przy Starostwie Olsztyńskim. Fundacja wspiera stypendiami
uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z ubogich rodzin.
Tomasz Czerwiński – Kierownik Biblioteki Publicznej w Gietrzwałdzie przedstawił
sprawozdanie z działalności biblioteki ( załącznik do protokołu) i odpowiadał na pytania
radnych dotyczące działalności biblioteki.
Ad. 6. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie za 2017
rok i ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2017 rok.
Małgorzata Biadała przedstawiła sprawozdanie z działalności ośrodka pomocy. Dane podane
przez Kierownika znajdują się w raportach umieszczonych na stronie internetowej GOPS.
Przewodnicząca zarządziła przerwę do godz. 1215.
Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gietrzwałd na 2018 rok.
Skarbnik wyjaśnił, że zmiana budżetu dotycząca funduszy soleckich polega na przesunięciu
środków z § oczyszczanie miast i wsi do § utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Eugenia
Ratowska przekazała stanowisko Komisji zajęte na posiedzeniu 14 maja. Komisje mają
wątpliwości do zapisu w § 3 ustęp 3: „Ustala się Wójtowi limit wydatków w łącznej kwocie
10.000zł na reprezentację gminy oraz obejmowanie patronatem imprez, wydarzeń i
uroczystości przeznaczone na zakup materiałów, towarów i usług ponoszonych w ramach
planu finansowego urzędu gminy”. Poprosiła aby Wójt wyjaśnił na co będą te środki
wydawane. Wójt wyjaśnił, że np. na kawę i herbatę na imprezy gdzie chce sfinansować
poczęstunek, kwiaty na pogrzeby, drobne upominki dla gości na imprezach. Radni zapytali czy
prawnik pozytywnie zaopiniował ten zapis. Radni obawiali się, że RIO uchyli ten zapis.
Skarbnik wyjaśnił, że taki zapis ureguluje podstawę tego typu wydatków. Nawet gdy RIO uchyli
zapis, będzie można wystąpić z zapytaniem czy tego typu wydatki mogą być finansowane z
budżetu gminy. Radni poprosili aby prawnik wypowiedział się o zaproponowanym zapisie.
Iwona Omilian złożyła wniosek o wykreślenie §3 z projektu uchwały w sprawie zmian budżetu
na 2018 rok. Odbyło się głosowanie nad wnioskiem o wykreślenie § 3 – 10 głosów za, 3 głosy
przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Gietrzwałd
na 2018 rok – 14 głosów za.
Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nierucho-mości, na
których zamieszkują rodziny wielodzietne.
Michał Puszczało uważał, że obniżanie opłaty za odbiór odpadów dla rodzin wielodzietnych
jest niesprawiedliwe i nie edukacyjne bo obniża cenę również dla rodzin które nie segregują
odpadów. Wystąpił z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad ww. uchwały. Dominika
Małachowska była zdania, że należy wspierać rodziny wielodzietne. W perspektywie należy
rozważyć czy nie należy wesprzeć przedsiębiorców czy seniorów. E. Ratowska przypomniała,
że na posiedzeniu komisji ustalono, że kwota obniżenia ma wynosić 2,00zł a decyzja o
obniżeniu ma zapaść na sesji gdy będzie podejmowana uchwała. Odbyło się głosowanie
wniosku o zdjęcie z porządku obrad punktu 8 porządku obrad – 1 głos za, 12 głosów przeciw,
1 osoba wstrzymała się od głosu.
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Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują rodziny wielodzietne o 2,00zł od osoby – 10 głosów za, 3 głosy przeciw,
1 osoba wstrzymała się od głosu.
Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Przyjęcie nowego wzoru deklaracji jest następstwem podjęcia uchwały ww. Odbyło się
głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości – 14
głosów za.
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Gietrzwałd.
Eugenia Ratowska poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu komisje ustaliły dotację
w wysokości 200,00zł. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wysokości i
zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne
instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie gminy Gietrzwałd – 13 głosów za,
1 głos przeciw.
Ad.10a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gietrzwałd.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Gietrzwałd 14 głosów za.
Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Gietrzwałd do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy
realizacji Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Przewodnicząca poinformowała, że projekt będzie prowadzony z fundacją Jak Nie My To Kto.
Całkowita wartość projektu wynosi
898.787,50 zł, dofinansowanie Projektu wynosi:
853 787,50 zł. Wkład własny do Projektu wynosi: 45 000,00 zł, co stanowi 5% całkowitej
wartości Projektu. Gmina Gietrzwałd, jako Partner Projektu nie jest zobowiązana do
ponoszenia wydatków finansowych związanych z wniesieniem wkładu własnego. Odbyło się
głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy
Gietrzwałd do partnerstwa i zawarcie porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji
Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 – 14 głosów za.
Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Eugenia Ratowska poinformowała, że na posiedzeniu wspólnym komisji odbyła się dyskusja
nad tym zagadnieniem. Wszystkie kwestie zostały wyjaśnione. Odbyło się głosowanie nad
podjęciem uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
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realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – 13 głosów za, 1 osoba
wstrzymała się od głosu.
Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy
Gietrzwałd oraz hasła promującego Gminę Gietrzwałd.
Radni nie mieli pytań do przedłożonego poprawionego projektu uchwały. Odbyło się
głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia znaku graficznego – logo Gminy
Gietrzwałd oraz hasła promującego Gminę Gietrzwałd – 14 głosów za.
Przewodnicząca zarządziła przerwę do godz. 1310.
Ad. 14. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współ-pracy
Gminy Gietrzwałd z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.
Agnieszka Zabłocka – Kierownik Referatu Rozwoju Społecznego i Promocji przedstawiła
sprawozdanie z programu współpracy w 2017 roku. Odpowiadała na pytania radnych
dotyczące działania organizacji.
Ad. 15. Informacja o działaniach Referatu Rozwoju Społecznego i Promocji w zakresie
realizacji przedsięwzięć (projektów) dofinansowanych ze środków zewnętrznych
służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy oraz komunikacji z
mieszkańcami i promocji gminy.
Agnieszka Zabłocka – Kierownik Referatu Rozwoju Społecznego i Promocji poinformowała
o historii powstania referatu, o zakresie działania referatu i pracowników w nim pracujących.
Joanna Jaguszewska, nowy pracownik referatu, przekazała radnym informację o sobie.
Ad. 16. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy podjętych w drugim półroczu 2017
roku.
Eugenia Ratowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła radnym zestawienie
ukazujące zaawansowanie realizacji uchwał rady podjętych w drugim półroczu 2017 roku.
Rada podjęła 51 uchwał – załącznik do protokołu.
Ad. 17. Odpowiedzi na interpelacje.
Wójt poinformował, że udzieli odpowiedzi na piśmie.
Ad. 18. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
Wójt Jan Kasprowicz poinformował, że uwzględni wnioski Komisji Społecznej odnośnie
funkcjonowania boisk Orlik i Komisji Rewizyjnej odnośnie inwentaryzacji.
Wyjaśnił, że do spotkania wydelegowanych radnych i Wójta z właścicielem sieci w Unieszewie
jeszcze nie doszło, gdyż właściciel uznał informacje zawarte w protokołach komisji i protokole
sesji o tym, że przekaże sieć nieodpłatnie. Właściciel stoi jednak na stanowisku, że nie będzie
dopłacał. Trwają rozmowy o wyborze audytora który wyceni inwestycję aby ustalić wysokość
podatku od darowizny i podatku VAT. Rozmowy prowadzi Wójt.
Wójt poinformował, że w Gietrzwałdzie siostry zakonne zamierzają budować dom zakonny.
Trwają przygotowania do Dnia Pokuty który odbędzie się 30 czerwca br.
9 czerwca na stadionie leśnym w Gietrzwałdzie odbędą się Mini Mistrzostwa Świata W Piłce
Nożnej dziesięciolatków.
W sołectwach rozpoczęło się koszenie terenów zielonych.
Przewodnicząca zwróciła uwagę, że korespondencja kierowana do rady gminy wpływa na jej
ręce z opóźnieniem, często dużym.
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Ad. 19. Sprawy różne.
Przewodnicząca Rady poinformowała o konieczności opracowania zmian w statucie gminy
w związku z wchodząca w życie ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych. Poprosiła troje radnych o pracę w komisji opracowującej zmiany w statucie.
Zgłosili się: Dominika Małachowska, Stanisław Zdunek i Jadwiga Julicka. Radni przez
aklamację przyjęli skład osobowy Komisji ds. opracowania zmian statutu gminy Gietrzwałd.
Jolanta Wilewska poprosiła o interwencję w sprawie poprawienia przejazdu kolejowego
w Naterkach. Radni zgłosili, że podobny problem jest z przejazdem w Łajsach i w Biesalu.
A. Zabłocka poinformowała, że pismo w tej sprawie jest już tworzone.
Na tym porządek obrad wyczerpano i Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XXXVIII sesji
Rady Gminy Gietrzwałd.
Protokołowała
Elzbieta Bielańska
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