PROTOKÓŁ Nr XXXVII
zwyczajnej sesji Rady Gminy Gietrzwałd
odbywającej się w dniach 5, 12 i 17 kwietnia 2018 r.
Początek sesji w dniu 5.04.2018r. godz. 715 do 720;
W dniu 12 kwietnia 2018 r. od godz. 1100 do 1240;
W dniu 17 kwietnia 2018 r. od godz. 1600 do 1800 - zakończenie sesji.
Ad.1. Otwarcie, dyskusja nad projektem porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Anna Otta dokonała otwarcia sesji. Na sesji obecnych było
13 radnych, nieobecni usprawiedliwieni Aleksandra Gedig, Jolanta Wilewska, spóźniła
się Jadwiga Julicka (lista obecności załącznik do protokołu).Ustawowy skład Rady
Gminy liczy 15 radnych. Przewodnicząca stwierdziła kworum. Na sesji obecni byli również Wójt Jan Kasprowicz, Sekretarz Gminy Halina Bienkiewicz i Kierownik GOPS Małgorzata Biadała. Powitała przybyłych na sesję mieszkańców.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie dyskusja nad projektem porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Gietrzwałd na okręgi wyborcze ,
ustalenia ich granic i numerów, oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym.
3. Przyjęcie protokołu XXXVI sesji.
4. Informacja o działalności Ochotniczych, Straży Pożarnych działających na terenie
gminy.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa oraz podejmowanych działaniach zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Gietrzwałd na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych we wschodniej części obrębu Unieszewo,
gmina Gietrzwałd.
10.
Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i
ustalenia ich przebiegu.
11.
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na
prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy Gietrzwałd oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
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12.
Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Gminy Gietrzwałd.
13.
Podjęcie
bankowego

uchwały

w

sprawie

zaciągnięcia

długoterminowego

kredytu

14.
Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania
i wykupu.
15.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań
gminy z tytułu kredytów poprzez przejęcie długu.
16.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
nieruchomości.
17.

Odpowiedzi na interpelacje.

18.

Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.

19.

Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady wystąpiła z wnioskiem do dołączenie do porządku obrad
punktu 11a: podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/358/2018 Rady
Gminy Gietrzwałd z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Gietrzwałd
na rok 2018. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem porządku obrad ze zmianą – 12
głosów za. Na posiedzenie sesji przybyła spóźniona Jadwiga Julicka.
Ad.2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Gietrzwałd na okręgi
wyborcze , ustalenia ich granic i numerów, oraz liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem
uchwały w sprawie podziału gminy Gietrzwałd na okręgi wyborcze , ustalenia ich
granic i numerów, oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym –
13 głosów za.
Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach do dnia 12 kwietnia 2018r.
do godz. 1100.
12 kwietnia 2018 r. o godz. 1100 Przewodnicząca wznowiła obrady XXXVII sesji.
W obradach uczestniczyło 14 radnych. Nieobecny Marek Nowogrodzki. Powitała
zaproszonych gości Bożenę Przesław – Nadleśniczego Nadleśnictwa Jagiełek,
Janusza Wirchanowicza Komendanta Komisariatu Policji w Olsztynku, Gerharda
Kryksa – Gminnego Komendanta OSP w Gietrzwałdzie, Wiesława Wiśniewskiego
Prezesa Stowarzyszenia Bezpieczny Sząbruk oraz mieszańców przybyłych na sesję.
W sesji uczestniczyli również: Jan Kasprowicz Wójt Gminy Gietrzwałd, Halina
Bienkiewicz Sekretarz Gminy, Andrzej Wasilewski Skarbnik Gminy, Krystyna
Dzikowska Kierownik Referatu Podatków i Opłat, Małgorzata Biadała Kierownik GOPS
w Gietrzwałdzie.
Iwona Omilian postawiła wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 9.
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Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów położonych we wschodniej części obrębu Unieszewo, gmina
Gietrzwałd. Wniosek zgłosiła w imieniu komisji rady gminy które poczyniły takie
ustalenie na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia br. odbyło się głosowanie nad przyjęciem
wniosku – 9 głosów za, 4 głosy przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Punkt został
zdjęty z porządku obrad.
Przewodnicząca poprosiła o zmianę brzmienia punktu 11 na takie w jakiej sprawie
podejmowana jest uchwała. Rozbieżność w treści punktu jest wynikiem zmiany
przepisów. Zapis w punkcie 11 będzie brzmiał: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gietrzwałd przez inne
niż Gmina Gietrzwałd osoby fizyczne lub prawne oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem
zmiany brzmienia punktu 11 - 14 głosów za.
Ad.3.

Przyjęcie protokołu XXXVI sesji.

Andrzej Robaczewski poprosił o dopisanie w protokole, na stronie 8, w części
dotyczącej punktu 15 porządku obrad wypowiedzi Wójta, że Paweł Jarząbek został
przywrócony do pracy wyrokiem sądu. Zapis umieścić po zdaniu „Wójt poinformował,
że w żadnym piśmie do dyrektora GOK nie opierał się na uchylonych przez WSA
zapisach”. Odbyło się głosowanie nad wprowadzeniem zmiany – 13 głosów za, 1
osoba wstrzymała się od głosu. Odbyło się głosowanie nad przyjęciem protokołu – 13
głosów za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Ad.4. Informacja o działalności Ochotniczych, Straży Pożarnych działających
na terenie gminy.
Komendant Gminny OSP Gerhard Kryks przedstawił radzie sprawozdanie z działań
OSP stanowiące załącznik do protokołu.
Ad.5. Informacja o stanie bezpieczeństwa oraz podejmowanych działaniach
zmierzających do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
Komendant Komisariatu w Olsztynku Janusz Wirchanowicz przedstawił radzie
sprawozdanie z działania posterunku policji w Gietrzwałdzie. Poinformował o stanie
zatrudnienia na posterunku, dane statystyczne zdarzeń i działaniach prewencyjnych –
załącznik do protokołu. Podziękował za wkład rady w funkcjonowanie posterunku.
Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Sząbruk wręczył Komendantowi gratulacje dla
posterunku w Gietrzwałdzie za dobrą pracę.
Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach do godz. 12 10.
Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych.
Zapytanie Grzegorza Rupińskiego – czy i kiedy zostanie wytyczona droga (dojazd) do
plaży Unieszewo-Barwiny i czy są poczynania w sprawie spowalniaczy przez wieś
Unieszewo.
Zapytanie Aleksandry Gedig – w imieniu mieszkańców proszę o interwencję, pomoc w
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sprawie plaży w Łupstychu.
Ad.7. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji z pracy Komisji.
Eugenia Ratowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że komisja
odbyła posiedzenie 20 marca br. i omówiła następujące tematy:
Plan pracy:
1. Opłaty czynszowe z tytułu najmu lokali w odniesieniu do kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w dniu 28.04.2016r.
2. Realizacja uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2017 roku.
3. Zbadanie i przeanalizowanie skargi na działania Wójta Gminy Gietrzwałd.
4. Sprawy różne.
Szczegółowe informacje o pracy komisji zawarte zostały w protokole posiedzenia
komisji.
Iwona Omilian – przewodnicząca Komisji Społecznej poinformowała że komisja nie
odbyła samodzielnie posiedzenia. W dniu 9 kwietnia odbyło się posiedzenie połączonych Komisji: Społecznej, Gospodarczej i Rewizyjnej. Tematem było omówienie materiałów na sesję rady gminy. Stanowisko komisji przedstawi przy omawianiu poszczególnych punktów obrad.
Michał Puszczało – Przewodniczący Komisji Gospodarczej poinformował, że komisja
spotkała się 9 i 15 kwietnia br. realizując następujący plan pracy:
1. Gospodarka przestrzenna:
a) Dyskusja o studium zagospodarowania przestrzennego gminy Gietrzwałd –
spotkanie z planistą.
b) Plan zagospodarowania przestrzennego we wschodniej części ob. Unieszewo
c) Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego w Sząbruku (działki: nr
207/103 i 207/102).
2. Gospodarka nieruchomościami - zamiana gruntów w Gronitach – opinia komisji.
3. Informacja o ściągalności podatków i opłat w 2017 roku.
4. Sprawy różne.
Szczegółowe informacje o pracy komisji zawarte zostały w protokołach posiedzeń.
Poinformował, że było uzgodnienie na posiedzeniu połączonych komisji o zdjęcie
punktu 9 z porządku obrad ale po analizie wycofał się z tego uzgodnienia gdyż teren
objęty planem wymienionym w pkt 9 nie ma związku z żądaniem zwrotu kosztów
wybudowania sieci wod.-kan. w Unieszewie.
Ad.8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Gietrzwałd na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem
uchwały w sprawie podziału gminy Gietrzwałd na stałe obwody głosowania, ustalenia
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ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – 14 głosów za.
Ad.9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wschodniej części
obrębu Unieszewo, gmina Gietrzwałd - zdjęty z porządku obrad.
Ad.10. Podjęcie uchwały w sprawie.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem
uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
– 14 głosów za.
Ad.11. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na
prowadzenie publicznych i niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne na terenie gminy
Gietrzwałd oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystywania.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem
uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i
niepublicznych szkół, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
przedszkoli i innych form wychowania przed-szkolnego, prowadzonych przez osoby
fizyczne lub prawne na terenie gminy Gietrzwałd oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania – 14 głosów za.
Ad. 11a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/358/2018 Rady
Gminy Gietrzwałd z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy
Gietrzwałd na rok 2018.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem
uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/358/2018 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia
15 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu gminy Gietrzwałd na rok 2018 - 14 głosów
za.
Ad.12. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gietrzwałd.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem
uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gietrzwałd
– 14 głosów za.
Przewodnicząca poinformowała że radni nie uzyskali jeszcze wszystkich informacji
potrzebnych do podjęcia uchwały o kredycie w związku z tym zarządza przerwę w
obradach do 17 kwietnia do godz. 1600.
Przewodnicząca rady wznowiła obrady stwierdzając kworum. Obecnych 13 radnych.
Nieobecni usprawiedliwieni Aleksanda Gedig i Jolanta Wilewska.
Powitała mieszkańców, Wójta i pracowników urzędu gminy.
Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
bankowego.
Michał Puszczało poinformował, że zgodnie z podjętą uchwałą o budżecie gminy na
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2018 rok przewidziano deficyt i spłatę kredytu. Komisja Gospodarcza jest za opcją
emisji obligacji przez gminę. Umożliwi to spłatę kredytów zaciągniętych w latach 2012
– 2016 zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej gminy. Był zdania, że podjęcie
decyzji o nie wejściu w emisję obligacji zamyka możliwość inwestycji. W porządku
obrad przewidziano alternatywnie podjęcie uchwały w sprawie kredytu lub emisji
obligacji. Zaproponował aby radni drogą głosowania zdecydowali którą uchwałę chcą
podjąć. Przewodnicząca odpowiedziała, że uchwała o budżecie gminy na 2018 rok nie
przewiduje emisji obligacji więc pozostaje możliwość podjęcia uchwały o zaciągnięciu
kredytu. Marek Nowogrodzki przypomniał, że na spotkaniu z mieszkańcami Sząbruka
w styczniu ustalono, że nie chcą dużej hali sportowej lecz salę gimnastyczną
zaspakajającą potrzeby uczniów szkoły. Zdecydowano się obejrzeć nowo
wybudowane sale w Wydminach i Iławie. Do końca marca radni mieli otrzymać
koncepcję budowy sali i koszty jej wybudowania. Ważną i pilną inwestycją jest również
adaptacja pomieszczeń w gimnazjum na przedszkole w Gietrzwałdzie. Radni przed
podjęciem uchwały o zaciągnięciu sześciomilionowego kredytu oczekiwali od Wójta
przedłożenia koncepcji i projektu sali gimnastycznej w Sząbruku i projektu adaptacji
pomieszczeń w gimnazjum wraz z kosztami tych inwestycji. Radni rozumieją potrzebę
budowy sali gimnastycznej w Sząbruku. Chcieli tylko wiedzieć, przed podjęciem
uchwały na zaciągnięcie kredytu na realizację tej inwestycji i innych wydatków
inwestycyjnych, na co zostaną przeznaczone pieniądze z kredytu. Dziś takie materiały
otrzymali i mają świadomość na co środki zostaną przeznaczone.
Michał Puszczało powiedział, że trudno wymagać od Wójta przedłożenia projektu
budowy sali gdy nie było w budżecie środków na wykonanie projektu. Był zdania, że
konieczna jest restrukturyzacja długu przez emisję obligacji. Obecnie spłacane są
kredyty zaciągnięte w latach poprzednich. Harmonogram spłaty tych kredytów
przewiduje spłaty w pierwszych latach kredytowania niskie raty a w następnych
wysokie.
Skarbnik wyjaśnił, że uchwała o obligacjach powstała jako alternatywa dla uchwały o
kredycie ale wymaga wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
Ponieważ zmiany takie nie zostały wprowadzone to na dzisiaj pozostaje możliwość
sfinansowania deficytu poprzez zaciągnięcie kredytu. Trzeba jednak do tematu
restrukturyzacji zadłużenia powrócić przy tworzeniu budżetu na lata następne.
Odbyło się głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego – 13 głosów za.
Przewodnicząca Rady wystąpiła z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad punktów:
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu
i
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań gminy
z tytułu kredytów poprzez przejęcie długu. Odbyło się głosowanie nad wnioskiem o
zdjęcie z porządku obrad punktów 14 i 15 – 13 głosów za.
Ad.14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu. zdjęty z porządku obrad
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Ad.15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie
zobowiązań gminy z tytułu kredytów poprzez przejęcie długu. Zdjęty z
porządku obrad
Ad.16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny nieruchomości.
Iwona Omilian poinformowała, że Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Radni nie mieli pytań do projektu uchwały. Odbyło się głosowanie nad podjęciem
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
– 13 głosów za.
Przewodnicząca zarządziła przerwę do godziny 16 35.
Ad.17. Odpowiedzi na interpelacje.
Wójt poinformował, że wyjaśnił sprawę plaży w Łupstychu. Plaża będzie zmniejszona
bo powstanie ścieżka rowerowa ale nadal będzie.
Szczegółowych odpowiedzi wójt udzieli na piśmie.
Ad.18. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
Wójt Jan Kasprowicz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności od 16 marca do
dzisiejszej sesji – załącznik do protokołu.
Paweł Jarząbek – Dyrektor GOK przedstawił informację na temat bieżącej działalności
instytucji kultury, o planowanych imprezach kulturalnych i przedsięwzięciach. Zwrócił
się o środki na remont sanitariatów w WDK w Sząbruku.
Andrzej Królikowski – sołtys Łupstycha zaprosił na Mini Mistrzostwa Świata w Piłce
Nożej Dziesięciolatków. Impreza odbędzie się na stadionie leśnym w Gietrzwałdzie.
Impreza ma wielu organizatorów.
Iwona Omilian zapytała do kogo kierować osoby zainteresowane zakupem działek w
Barwinach. Wójt odpowiedział, że do niego lub do Doroty Grzeszczuk.
Wójt i A. Zabłocka odpowiedzieli na pytania Jadwigi Julickiej na temat możliwości
sfinansowania remontu WDK w Biesalu.
Ad.19. Sprawy różne.
G. Rupiński – podłączenie trzech gospodarstw domowych do wodociągu i kanalizacji
– kłopot w skontaktowaniu się z Wójtem aby porozmawiać na ten temat. Wójt odpowiedział, że odwiedzi mieszkańców a podłączenie do sieci wod.-kan. zostanie wykonane. Opóźnienie spowodowane jest warunkami pogodowymi tej zimy.
M. Lewandowska zgłosiła uszkodzenie ogrodzenia przepompowni w Worytach. Wójt
odpowiedział, że wie o uszkodzeniu i zostanie ono usunięte.
Stanisław Zdunek poprosił o uporządkowanie terenu wokół kapliczki na Barwinach.
Andrzej Robaczewski zapytał, czy może wydawać środki sołeckie na modernizację
oświetlenia ulicznego w Gietrzwałdzie. Wójt odpowiedział, że odpowie na to pytanie
na początku przyszłego tygodnia po spotkaniu z firmą obsługującą oświetlenie uliczne.
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Andrzej Robaczewski zapytał kiedy przewiduje się sprzątanie cmentarzy komunalnych. Wójt odpowiedział, że sprawdzi czy cmentarze wymagają sprzątania.
Adam Kerski - sołtys Dłużek poinformował, że w Dłużkach 80% domostw nie jest podłączone do wodociągu i ma problemy z pozyskaniem wody, a 100% nie jest podłączonych do kanalizacji sanitarnej. Przypomina, że mieszkańcy czekają na realizację tej
inwestycji.
Przypominał także, że ciągle zwraca się z prośbą o uregulowanie wywozu ścieków.
Wójt odpowiedział, że przygotuje się do rozwiązania tego problemu dla całej gminy.
Na tym porządek obrad wyczerpano i Przewodnicząca zamknęła obrady XXXVII sesji
Rady Gminy Gietrzwałd.
Protokołowała
Elżbieta Bielańska

8

