Protokół Nr XIV/2016
Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 27 kwietnia 2016 roku
Rozpoczęcie obrad sesji godz. 13 00
Zakończenie obrad sesji godz. 14 10
1. Otwarcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Otwieram XIV sesję Rady Gminy Gronowo
Elbląskie. Na ogólny stan 15 radnych, zgodnie z listą obecności, która stanowi [załącznik
Nr 1] obecnych było 15 radnych, zatem Rada Gminy Gronowo Elbląskie mogła podejmować
prawomocne uchwały i decyzje. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Wójta Gminy,
Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Kierownika GOPS, Kierownika III Rewiru Dzielnicowych,
Dyrektora Gimnazjum. Witam sołtysów, mieszkańców i wszystkich radnych [załącznik Nr
2].
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz - Poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym – do zawiadomienia o zwołaniu sesji RG radni otrzymali porządek
obrad wraz z projektami uchwał Rady Gminy. W tym miejscu odczytał porządek obrad.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady oraz o pracach w okresie
międzysesyjnym.
Gminnego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
5. Sprawozdanie
z
działalności
w Gronowie Elbląskim za rok 2015 oraz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok
2015.
6. Zapytania i wolne wnioski radnych i sołtysów.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata
2016-2027 (Druk Nr 31/16),
b) zmian w budżecie gminy na rok 2016 (Druk Nr 32/16),
c) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gronowo
Elbląskie na lata 2016-2025 (Druk Nr 33/16),
d) sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (Druk Nr
34/16),
e) sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym (Druk Nr
35/16),
f) wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp.
z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim na zwiększenie udziałów oraz upoważnienia
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia
o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego
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Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim (Druk Nr
37/16).
8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów.
9. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
10. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Czy są propozycje do zmiany porządku obrad?
Radny Tadeusz Hefko – Proponuję do punktu 7 dodać podpunkt g) dotyczący
przedstawienia projektu przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie planowanego witacza, aby
Radni zapoznali się z projektem, który ja widziałem. Jest to sprawa dość istotna z punktu
widzenia marketingowego dla naszej gminy.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Sprawę tą możemy poruszyć w punkcie 4, jako
punkt 4a.
PORZĄDEK OBRAD PO ZMIANACH:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady oraz o pracach w okresie
międzysesyjnym.
4a. Przedstawienie przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie projektu witacza.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie
Elbląskim za rok 2015 oraz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015.
6. Zapytania i wolne wnioski radnych i sołtysów.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata
2016-2027 (Druk Nr 31/16),
b) zmian w budżecie gminy na rok 2016 (Druk Nr 32/16),
c) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gronowo
Elbląskie na lata 2016-2025 (Druk Nr 33/16),
d) sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (Druk Nr 34/16),
e) sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym (Druk Nr
35/16),
f) wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp.
z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim na zwiększenie udziałów oraz upoważnienia
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia
o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego
Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim (Druk Nr 37/16).
8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów.
9. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
10. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Kto jest za przyjęciem porządku obrad po
zmianach, proszę o podniesienie ręki do góry?
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Głosowanie:
Za – 15 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – W okresie międzysesyjnym do biura Rady
wpłynęło pismo Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu [załącznik
Nr 3] dotyczące zabytkowej, nieczynnej pompowni melioracyjnej w miejscowości Różany.
Każdy z Radnych pismo otrzymał. Pismo to jest dla nas informacją, nie jest to sprawa pilna.
Następnie uczestniczyłem w:
− spotkaniu z dyrektorami placówek oświatowych oraz z rodzicami,
− wyborach sołtysa wsi Różany (gratuluję Pani sołtys),
− wyjeździe do zaprzyjaźnionej gminy w Niemczech,
− I zjeździe Gminnym OSP,
− spotkaniu z Radą Sołecką w Jegłowniku w celu wydania opinii w sprawie sprzedaży
działki oraz organizacji rajdu rowerowego,
− spotkaniu z przedstawicielami firmy Eurowind,
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady oraz o pracach w okresie
międzysesyjnym.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Szanowni Państwo, dnia 31 marca 2016 roku uczestniczyłem
w posiedzeniu Rady Sportu. Dnia 01 kwietnia 2016 roku brałem udział w spotkaniu
z dyrektorami placówek oświatowych oraz z przedstawicielami rad rodziców. Dnia 04
kwietnia 2016 roku dokonaliśmy objazdu z Inspektorem od zabezpieczeń przeciwpożarowych
po placówkach oświatowych. Dnia 07 kwietnia 2016 roku odbyliśmy wizytę w partnerskiej
gminie Uplengen. Mamy obecnie w tłumaczeniu list stanowiący podziękowania oraz
zaproszenie do podjęcia wspólnych działań np. do powrotu wymiany młodzieży. Dnia 07
kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie z gronem pedagogicznym oraz rodzicami
w przedszkolu w Gronowie Elbląskim. Gminę reprezentowała w moim imieniu Pani
Sekretarz Jadwiga Pliszka. Dnia 14 kwietnia 2016 roku odbyłem spotkanie z gronem
pedagogicznym, radą rodziców oraz rodzicami w szkole podstawowej w Gronowie
Elbląskim. Dziękuję Radnym za udział w tym spotkaniu. Tego samego popołudnia wraz
z radą sołecką i Panią sołtys byliśmy na sprawdzeniu stopnia realizacji funduszu sołeckiego
przez klub Pomowiec w Gronowie Elbląskim. Dnia 15 kwietnia 2016 roku brałem udział
w zjeździe Gminnym OSP w Gronowie Elbląskim, na którym pożegnaliśmy dotychczasowy
zarząd oraz ukonstytuował się nowy zarząd. Dnia 18 kwietnia 2016 roku rozpoczęto instalację
czterech bioreaktorów na gminnej oczyszczalni ścieków, których zadaniem jest wspomożenie
poletek osadowych. Dnia 19 kwietnia 2016 roku brałem udział wraz z Panią Sekretarz
w posiedzeniach rad pedagogicznych w szkole podstawowej w Gronowie Elbląskim oraz
gimnazjum. Po czym udałem się z Panem Sebastianem Stawskim na spotkanie z radą sołecką
sołectwa Wikrowo. Dnia 20 kwietnia 2016 roku odbyłem spotkanie z radą pedagogiczną oraz
radą rodziców w szkole podstawowej w Jegłowniku. Dnia 21 kwietnia 2016 roku odbyłem
spotkanie z rodzicami w ramach zebrania ogólnego w gimnazjum w Gronowie Elbląskim.
Dziękuję wszystkim dyrektorom placówek oświatowych za umożliwienie tychże spotkań.
Dnia 25 kwietnia 2016 roku wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Ponadto
wczoraj odbyło się pierwsze rozpoznanie w sprawie dotyczącej użytkowania wieczystego
3

gruntów przekazanych po byłym POM na rzecz Gminy Gronowo Elbląskie z powództwa
Spółdzielni Mieszkaniowej. Ponadto w okresie międzysesyjnym odbyły się dostawy
materiałów drogowych na drogi gminne, prace w terenach publicznych, naprawy na Orliku,
obkoszenia, sprzątanie chodników oraz prace ziemne przy drogach gminnych w Kopance
Pierwszej oraz Wikrowie. Jeszcze dnia 06 kwietnia 2016 roku brałem udział w zebraniu
sołectwa Różany, na którym pożegnaliśmy dotychczasową Panią sołtys oraz dokonano
wyboru nowego sołtysa Panią Bogumiłę Stawską. Dziękuję.
4a. Przedstawienie przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie projektu witacza.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak przedstawił projekt witacza [załącznik Nr 4].
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos?
Radny Tadeusz Hefko – Skoro postawiłem wniosek chciałbym podpowiedzieć Radnym, jak
mają wybierać. Proponuję wybór witacza z „łezką” w kolorze żółtym, ponieważ de facto
witacz ten będzie stał na drodze krajowej należącej do GDDKiA. Kolor żółty jest kolorem
ostrzegawczym, jest bardziej rozpoznawalny od koloru zielonego. Taki witacz jest podatny na
zabrudzenia i różne warunki atmosferyczne. Żółty kolor będzie bardziej widoczny, a zielony
go przytłamsi. Chciałbym zmienić napis z „wita” na „serdecznie witamy”, zastosowałbym
taki napis, ponieważ jest on bardziej przyjazny i marketingowy. „Zapraszam ponownie” niech
pozostanie.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Dziękuję za sugestię. Myślę, że w odpowiednim
momencie będziemy nad tym głosować.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie
Elbląskim za rok 2015 oraz Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Każdy z Radnych otrzymał materiały dotyczące
sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim
za rok 2015 oraz Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015 [załącznik nr 5 i 6]. Czy
są pytania? Nie widzę.
6. Zapytania i wolne wnioski radnych i sołtysów.
Radny Krzysztof Józefowski – Co dalej z naszą Strażą Gminną?
Radna Bogumiła Stawska – Jedno pytanie kieruję od mieszkańców Rozgartu, kiedy będą
postawione śmietniki zbiorcze przy drodze, która była niedawno robiona? Drugie pytanie
dotyczy pisma, które wpłynęło w sprawie tej pompy. Czy wszyscy radni byli w ogóle na tej
pompie? Chodzi mi o to, że jeżeli będziemy nad tym głosowali to, żebyśmy wiedzieli, o czym
mówimy i na jaki temat głosujemy. W czerwcu 2016 roku będzie zorganizowane spotkanie
przy tej pompie i chciałabym, aby Radni też się pofatygowali i przybyli, żeby wiedzieli,
o czym kiedyś będziemy dyskutować. Mam pytanie jeszcze do Radnego Powiatu dotyczące
łatania dziur, ale niestety nie ma, do kogo.
Radny Jarosław Grenda – Co do łatania dziur to mam pytanie do Kierownika Sebastiana
Stawskiego, czy może wie, czy ta droga między Oleśnem, a Fiszewem będzie łatana?
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Radny Robert Cieśliński – Jeżeli chodzi o drogi to ponawiam wniosek o naprawienie drogi
dojazdowej na zaplecze szkoły podstawowej w Gronowie Elbląskim. Droga ta jest w coraz
gorszym stanie i nie długo nie będzie można wjechać tam samochodem. Kolejne pytanie do
Pana Wójta odnośnie wczorajszego spotkania z przedstawicielami firmy Eurowind odnośnie
wiatraków, czy zostały poczynione jakieś ustalenia? Niestety nie mogłem uczestniczyć
w spotkaniu, ponieważ dostaliśmy zbyt późno powiadomieni o terminie spotkania i nie
wszyscy mogli się wstawić na to spotkanie.
Radna Krystyna Salabura – Odnośnie tego, co mówiła Radna Bogumiła Stawska. Dziś
rozmawiałam z Panem L.M. na temat tej pompy w Różanach i mówił mi, że w dniach 25-26
maja 2016 roku odbędzie się spotkanie przy tej pompie. Wstyd się przyznać, ale osobiście
tam nigdy nie byłam i mam zamiar się tam wybrać i to zobaczyć. Mam pytanie do Pana
Wójta, bo dziś będziemy głosować nad uchwałą w sprawie sprzedaży nieruchomości
zabudowanych budyniem mieszkalnym w Fiszewie, rozumiem, że jest to ten budynek
zdewastowany. Panie Wójcie, jeżeli to nie zostanie sprzedane to, co dalej z tym, bo wie Pan ja
ze swojego okna widzę ten budynek i tam się nic nie dzieje, ale wieczorami dochodzą do
mnie słuchy, że tam jakieś osoby sobie pomieszkują, przebywają i ostatnio jakieś rzeczy
z tamtą powynoszono. Jeżeli to nie zostanie sprzedane, to trzeba z tym budynkiem coś zrobić.
Jeżeli chodzi o naszą drogę w Fiszewie to ona była już łatana, ale co z tego jak znowu są
dziury.
Radny Dariusz Hoppe – W kontekście wczorajszego spotkania z przedstawicielami firmy
Eurowind. Chciałbym poprosić Pana Wójta, abyśmy spotkali się i w miarę szybko na roboczo
zaplanowali te drogi, żebyśmy jakiś plan podjęli. Jeszcze skorzystam z głosu i odpowiem
Pani Radnej, że na pompie byłem na zewnątrz i jeżeli będzie takie zaproszenie dla Radnych to
na pewno przyjedziemy.
Sołtys Kazimiera Gromadka – Proszę o postawienie tablicy z numerem domu przy Panu S.
Sołtys Natalia Kolasa – Proszę o postawienie tablicy z nazwą i numerami od drogi nr 22.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata
2016-2027 (Druk Nr 31/16)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do tej uchwały? Proszę
Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie swojej
opinii.
Przewodniczący Komisji Maciej Witkowski - Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Ochrony Środowiska uchwałę zaopiniowała pozytywnie, 4 głosy za.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Kto jest za podjęciem uchwały
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata
2016-2027 (Druk Nr 31/16), proszę o podniesienie ręki do góry?
Głosowanie:
Za – 15 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
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Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/120/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2016-2027
[załącznik Nr 7].
b) zmian w budżecie gminy na rok 2016 (Druk Nr 32/16)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do tej uchwały? Proszę
Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie swojej
opinii.
Przewodniczący Komisji Maciej Witkowski - Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Ochrony Środowiska uchwałę zaopiniowała pozytywnie, 4 głosy za.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – W uchwale tej jest zmianka o tym, że wygenerowaliśmy
2 730,00 zł na wykonanie prawa pierwokupu na zakup działki. Chcę tylko Państwu
powiedzieć, że to jest sprzedaż, która była sprzedażą komorniczą pod banderą Urzędu
Skarbowego. Gmina ma takie prawo, żeby skorzystać z pierwokupu i my z uwagi na
położenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego byłoby nie trafne, gdybyśmy tej
działki za 2 730,00 zł nie przejęli, możemy na tym zyskać.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Kto jest za podjęciem uchwały
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 (Druk Nr 32/16), proszę o podniesienie ręki
do góry?
Głosowanie:
Za – 15 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/121/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2016 [załącznik Nr 8].
c) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gronowo
Elbląskie na lata 2016-2025 (Druk Nr 33/16)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do tej uchwały? Proszę
Komisję Oświaty, Kultury i Sportu o przedstawienie swojej opinii?
Przewodnicząca Komisji Barbara Boniecka - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu uchwałę
zaopiniowała pozytywnie, 5 głosów za.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Kto jest za podjęciem uchwały
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gronowo
Elbląskie na lata 2016-2025 (Druk Nr 33/16), proszę o podniesienie ręki do góry?
Głosowanie:
Za – 15 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
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Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/122/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gronowo Elbląskie na
lata 2016-2025 [załącznik Nr 9].
d) sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (Druk Nr 34/16)
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Działka ta zlokalizowana jest na granicy gminy. Z tej strony
jedziemy od Elbląga i wjeżdżamy do Gminy Gronowo Elbląskie, tu jest skręt na Karczowiska
Górne. W tym miejscu jest budynek, który Państwo mijacie, jest tu przystanek autobusowy.
Budynek ten w połowie stanowi własność Gminy Gronowo Elbląskie i dotychczasowy
najemca zwrócił się do Gminy z prośbą o sprzedaż. Z uwagi na to, że jest wieloletnim
najemcą przysługuje mu prawo pierwokupu. Ja w formie uchwały muszę mieć od Państwa
delegację bym wszczął procedurę sprzedaży.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do tej uchwały? Proszę
Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie swojej
opinii.
Przewodniczący Komisji Maciej Witkowski - Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Ochrony Środowiska uchwałę zaopiniowała pozytywnie, 4 głosy za.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Kto jest za podjęciem uchwały
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym (Druk Nr 34/16),
proszę o podniesienie ręki do góry?
Głosowanie:
Za – 15 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/123/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym [załącznik Nr 10].
e) sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym (Druk Nr 35/16)
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Jest to ten budynek, o którym wspominała Pani Radna
Krystyna Salabura, przy drodze powiatowej. My już mieliśmy uchwałę podjętą i numeracja,
lokalizacja i obręb były prawidłowe, tylko powierzchnia działki się nie zgadzała w ewidencji
gruntów i budynków. Musieliśmy to wyprostować i tym samym traci moc uchwała podjęta
pierwotnie.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do tej uchwały? Proszę
Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie swojej
opinii.
Przewodniczący Komisji Maciej Witkowski - Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Ochrony Środowiska uchwałę zaopiniowała pozytywnie, 4 głosy za.
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Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Kto jest za podjęciem uchwały
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym (Druk Nr
35/16), proszę o podniesienie ręki do góry?
Głosowanie:
Za – 15 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/124/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym [załącznik Nr
11].
f) wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp.
z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim na zwiększenie udziałów oraz upoważnienia
Wójta Gminy Gronowo Elbląskie do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia
o objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego
Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim (Druk Nr 37/16).
Radny Krzysztof Józefowski – Panie Wójcie tam część mieszkańców płaci trochę więcej niż
jest normalnie. Jest tu Pani Prezes Spółdzielni i tam było w planie, że doprowadzimy nowe
nitki do budynków. Poprzednio podwyższaliśmy swój kapitał i miało być to zrobione. Panie
Wójcie ludzie czekają na to.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Zgodnie z tym planem inwestycyjnym, który Państwo
podejmowaliście inwestycja ta zaplanowana jest w przyszłym roku. Teraz inwestycja, która
dotyczy podpunktu f) Państwo w przyjętym budżecie gminy macie to zaplanowane tylko,
żeby inwestycję zrealizować trzeba to przemienić na udziały. To dotyczy wodociągu
w miejscowości Szopy. Natomiast do tamtego wodociągu będziemy mogli się przymierzać
w przyszłym roku. Tam rzeczywiście jest rozbieżność w prognozowaniu stawek za wodę,
takie mają ustalenia, bo jest to związane z nieszczelnością sieci wodociągowej, być może.
Zostanie nam jeszcze przyłącze w Oleśnie i będzie póki, co do następnej awarii.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do tej uchwały? Proszę
Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie swojej
opinii.
Przewodniczący Komisji Maciej Witkowski - Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Ochrony Środowiska uchwałę zaopiniowała pozytywnie, 4 głosy za.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Kto jest za podjęciem uchwały
w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp.
z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim na zwiększenie udziałów oraz upoważnienia Wójta
Gminy Gronowo Elbląskie do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu nowych
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp.
z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim (Druk Nr 37/16), proszę o podniesienie ręki do góry?
Głosowanie:
Za – 15 głosów
Przeciw – 0 głosów
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Wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIV/125/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
w sprawie wniesienia środków finansowych do Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp.
z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim na zwiększenie udziałów oraz upoważnienia Wójta
Gminy Gronowo Elbląskie do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu nowych
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp.
z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim [załącznik Nr 12].
8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych i sołtysów.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Na początku odniosę się do pytania Radnego Cieślińskiego
i Radnego Hoppe. To jest sytuacja bardzo dynamiczna z uwagi na to, że pod koniec zeszłego
tygodnia taką informację otrzymaliśmy od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
o tym, że uprawomocniła się decyzja środowiskowa wydana przez RDOŚ w Olsztynie. Jest to
niezależne od nas, ponieważ to ten Organ właśnie prowadził postępowanie środowiskowe, co
tym samym otworzyło ścieżkę dla potencjonalnego inwestora do starania się o pozwolenie na
budowę. Oczywiście ci Państwo wczoraj tutaj byli. Na pewno nie podjęliśmy żadnych
kroków, będziemy jeszcze się w tej sprawie spotykali. Moim takim życzeniem byłoby,
żebyśmy spotkali się w pełnym gronie, żebyśmy mogli o konkretnych warunkach z tamtej
strony i my o konkretnych warunkach z naszej strony porozmawiać. Tutaj dobra jest sugestia,
faktycznie może byśmy się spotkali, tak jak powiedziano na Komisji Budżetowej, żeby potem
nie było w trakcie spotkania jakiś kłótni miedzy nami, żebyśmy wiedzieli, czego oczekujemy,
czyli wcześniej się spotkać i wszystko ustalić. Wszystko proszę Państwa jest dynamiczne,
pewnie też słyszeliście kwestię „kosmitów” itd. Ja zszedłem na ziemię i jestem już z wami,
i mogę jakby te sprawy dalej wytłumaczyć.
Artykuł „Kosmici w Gronowie Elbląskim! Wylądowali i dwieście drzew zabrali…” został
wyświetlony na projektorze podczas sesji.
Jako załącznik do tego artykułu widzicie pismo z kwietnia 2016 roku, skierowane do prezesa
stowarzyszenia, gdzie w tym piśmie stanowiącym zapytanie do gminy było stwierdzenie, czy
my wiemy coś na temat tych drzew? Można odczytać z tego pisma, że informację
powzięliśmy 8 stycznia 2016 roku. Nie jest to 200 szt. drzew, nie jest to kilkaset drzew, jak
był to w artykule napisane, jest to 113 sztuk drzew gatunku wierzba i od razu, jak to jest
napisane w piśmie „... iż, dnia 8 stycznia 2016 roku Wójt Gminy Gronowo Elbląskie powziął
informację o masowej wycince drzew na działce...„. Nie zwłocznie na miejsce zdarzenia udali
się nasi pracownicy merytoryczni. Myśmy sprawę przekazali na policję i policja tę sprawę
prowadzi w sposób mam nadzieję prawidłowy, chociaż przed wydaniem tego pisma
otrzymaliśmy informację, że policja z uwagi na małą szkodliwość czynu oraz na brak
wskazania sprawcy umorzyła to postępowanie, chociaż na etapie postępowania były
konkretne protokoły, z którymi my jako strona się zapoznaliśmy i wystosowaliśmy od razu
zażalenie do policji. To oczywiście będzie pod banderą prokuratury na wskazanie zapisów
protokolarnych. Po czym w czwartek ukazał się ten artykuł. Proszę Państwa zbieżne ukazanie
się artykułu było z tym, że RDOŚ ogłosił akurat informację o tym, że jest ostateczna decyzja
środowiskowa. Jeżeli zagłębimy się w meritum tego pisma to tak do końca nie jest prawdą, że
chodzi o to, że ktoś „buchnął Wójtowi drzewa”, ale o to, że została przygotowywana droga
pod wiatraki.
Mapka z przedmiotową drogą została wyświetlona na projektorze.
Pokarzę Państwu, o co konkretnie chodzi, bo takie pytania możecie mieć. Proszę Państwa
działka 7/21 to jest droga gminna. Przy tej drodze, tuż przy Nogacie, zostały wycięte te
drzewa. Potencjalna lokalizacja farm wiatrowych jest na wyodrębnionych działkach,
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a rzekoma droga jest w tym miejscu. Ja wiem, że jak się chce kogoś uderzyć to kij zawsze się
znajdzie, ale proszę Was tylko o obiektywizm. Nie jest to kilkaset drzew. To jest droga
gminna i zgodnie z rejestrem gruntów była, jest i będzie drogą gminną, droga gruntowa
prowadząca do pól. W tym rejonie nie zamierza się budować wiatraków. Apropo poruszonej
w piśmie i w całym reportażu, jeżeli można to reportażem nazwać. W kwestii straży gminnej.
To jest pytanie zadane przez Pana Krzysztofa Józefowskiego. Proszę Państwa, straż gminna
została powołana na podstawie uchwały Rady Gminy. Jeżeli jest takie zapotrzebowanie, tutaj
z Waszej strony, jak najbardziej i jak najszybciej możemy się spotkać i raz jeszcze na ten
temat podyskutować, ponieważ to Państwo będziecie o tym decydowali, co dalej ze strażą?
Czy ją zatrzymujemy, czy ją likwidujemy, czy ją redukujemy?
Radny Krzysztof Józefowski – Jeśli chodzi o to pytanie, to jest 128 300,00 zł
niezapłaconych mandatów. Ktoś będzie musiał to pilnować, żeby to z ciągnąć.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Będziemy się musieli temu tematowi przyjrzeć. Natomiast
(uciekło mi) w kontekście tej pierwotnej sprawy, chociaż nie warto tego ciągnąć, powiem, że
tutaj jest dwutorowy system prowadzenia tej sprawy. Jest kradzież drzewa i jest oszacowanie
wartości przyrodniczej. Zarzuca mi się, że Wójt nie wie. Tak naprawdę Wójt wie, bo
nazwiska dochodzą, tylko jesteśmy doświadczeni już faktem takim, że swego czasu na niwie
Komisji Budżetowej, potem Sesji Rady Gminy było podane nazwisko konkretnej osoby,
a potem byłem ciągany po Sądach za to, że nazwisko było użyte. Pomimo tego, że w sferze
domniemanej niewinności wiemy, kto to zrobił, nikt tak naprawdę, z kim rozmawiamy nie
chce oficjalnie powiedzieć, jako świadek „tak widziałem”, a ja nie mogę na chwilę obecną
domniemać, dlatego policja musi wskazać mi lub prokuratura w tym przypadku sprawcę,
wtedy ja będę mógł określić konkretną karę stosowną decyzją. Taki jest proceder, którego ja
po prostu nie ominę, bo takie są przepisy prawne.
Radny Robert Cieśliński – Sprawa jest mi znana. Ja z tego postępowania się wyłączyłem.
Wpłynęło całkiem nie dawno zażalenie. Jeśli mogę mieć uwagę do tego to, jeśli Gmina (na
przyszłość) będzie takie zawiadomienie składała to bardzo proszę o załączenie mapki terenu
z zaznaczeniem konkretnego miejsca.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Śledczy byli z nami w terenie i lustrowaliśmy razem ten teren
dosyć gruntownie.
Radny Robert Cieśliński – Policja nie umarza postępowanie z powodu znikomej
szkodliwości czynu od tego jest prokurator.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Jeśli chodzi o pytanie Pani Bogumiły Stawskiej, kiedy będą
śmietniki to odpowiemy Pani na piśmie. Pismo w sprawie pompy, które dostaliście, jestem
w stały kontakcie z Dyrektorem Żuławskiego Zarządu. Ja wyraziłem takie stanowisko, że
jeżeli będziemy mieli pompę wyremontowaną, w dobrym stanie technicznym, to oczywiście
możemy ją przejmować. Wspólnie być może uda nam się ją wyremontować. Są ku temu
kroki. Pismo wyszło, bo pewne rzeczy się warunkują w Żuławskim Zarządzie, chociaż Pan
Dyrektor spodziewał się takiej odpowiedzi i to nie jest jakby na dzisiaj, jakby na cito, na
pewno będziemy się nad tym wspólnie zastanawiać. Może pojawią się jakieś środki. Kiedy to
będzie wyremontowane i wtedy może w ramach atrakcji zabytkowej być przekazane na rzecz
gminy. Dzisiaj tego nie musimy rozpatrywać. Na pewno będziemy wokół tego kroki czynili.
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Były też pytania związane z tabliczkami, zweryfikujemy to i będziemy z Paniami
w kontakcie. Jeśli chodzi o łatanie dziur do Fiszewo to zweryfikujemy to i damy Panu
odpowiedz.
Kierownik Sebastian Stawski – Jeśli chodzi o pytanie dotyczące drogi na zaplecze szkoły
podstawowej, to kilkakrotnie podchodziliśmy do tematu, ale były złe warunki pogodowe,
a mamy w planie, żeby zebrać tą szlakę i wysypać tam coś innego. W najbliższym czasie
zamierzamy to zrobić.
9. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Kto jest za przyjęciem protokołu z ostatniej
sesji?
Głosowanie:
Za – 15 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Radny Jarosław Grenda – Mam prośbę do Pana Przewodniczącego, aby pomyśleć coś o tej
makulaturze, bo to jest tragedia. Wczoraj zebrałem wszystkie papiery, jakie dostaję z Urzędu
Gminy, to tyle drzew w powiecie nie ma, żeby te papiery wytworzyć.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Jest to temat do przedyskutowania. Musimy się
dowiedzieć, jaki byłby koszt zakupu tableta. Ja też jestem za tym.
Rada Gminy ustaliła termin spotkania na 11 maja 2016 roku o godz. 1600.
10. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Zamykam XIV sesję Rady Gminy w Gronowie
Elbląskim. Dziękuję za przybycie.
Na tym protokół zakończono.

Protokolant
Nazaruk Magdalena

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dorosz Krzysztof

11

