Protokół Nr XXXIV/2018
Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 28 czerwca 2018 roku
Rozpoczęcie obrad sesji godz. 10 00
Zakończenie obrad sesji godz. 11 48
1. Otwarcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Otwieram XXXIV Sesję Rady Gminy
Gronowo Elbląskie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam: Wójta Gminy, Panią
Mecenas, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Panią Kierownik GOPS, Panią Prezes Osiedlowej
Spółdzielni Mieszkaniowej, Panią Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej oraz sołtysów
i radnych [załącznik nr 2].
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
Na ogólny stan 15 radnych, zgodnie z listą obecności [załącznik nr 1], obecnych było 10
Radnych, zatem Rada Gminy Gronowo Elbląskie mogła podejmować prawomocne uchwały
i decyzje. Nieobecni Radni to: Jarosław Grenda, Maciej Witkowski, Robert Cieśliński,
Bogumiła Stawska i Krzysztof Józefowski.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz - Poinformował, że zgodnie z art. 20 ust. 1
ustawy o samorządzie gminnym – do zawiadomienia o zwołaniu Sesji Rady Gminy, 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.
5. Zapytania i wolne wnioski radnych i sołtysów.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2017 rok (Druk Nr 49/18)
− przedstawienie przez Skarbnika Gminy uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie
sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.,
− odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej opinii Komisji
o wykonaniu budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2017 r.,
− podjęcie uchwały.
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie za 2017 rok (Druk Nr
50/18)
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− przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
− zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
− podjęcie uchwały.
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 20182029 (Druk Nr 52/18),
d) zmian w budżecie na 2018 rok (Druk Nr 53/18),
e) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 51/18).
7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów.
8. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
9. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Czy są jakieś zmiany do porządku obrad?
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Chciałbym
wnieść do porządku obrad w formie autopoprawki pkt 6f, dotyczący udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Elbląskie mu na realizację zadania. Chodzi
tutaj o przebudowę drogi powiatowej nr 1120N od ulicy Osiedlowej do ulicy Polnej
w miejscowości Gronowo Elbląskie, czyli to, co mówiłem Państwu na ostatniej sesji. Okazuje
się, że otrzymaliśmy dofinansowanie ze szczebla wojewódzkiego na kontynuację
rozpoczętego zakresu, który już skończyliśmy w Oleśnie, pomimo że ten zakres dotyczy
kompleksowego wniosku Markusy i Gronowo Elbląskie, dotyczy tylko i wyłącznie naszego
udziału w kwocie 173175,00 zł. Jest to oczywiście kwota przed przetargowa przed
podpisaniem umowy z instytucją finansującą w tym przypadku tak, jak powiedziałem jest
Urząd Wojewódzki, a konkretnie Wojewoda i potrzebujemy na dzień podpisania umowy mieć
tą kwotę zabezpieczoną. Z Panią Skarbnik przeanalizowaliśmy to, więc mamy możliwości
i wczoraj ten temat był przedstawiony na Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego
i Ochrony Środowiska.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Każdy otrzymał ten projekt uchwały, czyli
dochodzi nam punkt 6f tj. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1126N –
odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł. 5,5km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N
ul. Przemysłowej i Świerkowej w miejscowości Gronowo Elbląskie (odc. Od ul. Osiedlowej
do ul. Polnej)” (Druk Nr 59/18). Kto jest za przedstawionym porządkiem obrad po zmianach,
proszę o podniesienie ręki do góry?
Głosowanie:
Za – 10 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – W okresie międzysesyjnym do biura
Rady wpłynęło pismo nr BR-01.0007.78-R.2018 w sprawie rezolucji podjętej na CII sesji
RMK w dniu 23 maja 2018 roku w sprawie ochrony i promocji flagi Unii [załącznik Nr 3].
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Ponadto dnia 4 czerwca 2018 roku uczestniczyłem w festynie rodzinnym w Jegłowniku. Dnia
16 czerwca 2018 roku uczestniczyłem również w festynie rodzinnym w Gronowie Elbląskim.
Dnia 18 czerwca 2018 roku brałem udział w podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy
w Zespole Szkół w Jegłowniku. Dnia 22 czerwca 2018 roku wziąłem udział w zakończeniu
roku szkolnego w Zespole Szkół w Jegłowniku. Dnia 24 czerwca 2018 roku byłem
obserwatorem Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP. Dnia 27 czerwca 2018
roku brałem udział w posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony
Środowiska.
4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady oraz o pracach w okresie
międzysesyjnym.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak - Szanowni Państwo, ostatnia sesja Rady Gminy odbyła się dnia
30 maja 2018 roku, a w okresie międzysesyjnym dnia 3 czerwca 2018 roku uczestniczyłem
uroczystości w sołectwie Rozgart, podczas wizytacji Biskupa Diecezji Elbląskiej
w tamtejszym Kościele. Bardzo dziękują za zaproszenie i przygotowanie tej uroczystości.
Dnia 6 czerwca 2018 roku odbyłem spotkanie w Zespole Szkół w Jegłowniku w sprawie
planów inwestycyjnych. Tego samego dnia odbyłem spotkanie w Starostwie Powiatowym
w sprawie organizacji Dożynek Powiatowych. Szanowni Państwo, tego roku Dożynki
Powiatowe odbędą się dnia 8 września 2018 roku (sobota) w miejscowości Nowakowo,
a tym samym my musieliśmy przesunąć datę naszych Dożynek Gminnych, które odbędą się
dnia 01 września 2018 roku w Gronowie Elbląskim. Dnia 8 czerwca 2018 odbyłem spotkanie
z kontrolerami Regionalnej Izby Obrachunkowej, którzy tego dnia kończyli
półtoramiesięczną wizytę w naszym Urzędzie Gminy. Nastąpiło wówczas odczytanie
protokołu, przychylnego dla nas, a przede wszystkim zostaliśmy pochwaleni za
przygotowywanie, organizowanie przetargów, co jest dla nas bardzo istotne, bo to jest
najbardziej czuły punkt, jeżeli chodzi o pracą administracyjną. Dnia 10 czerwca 2018 roku
wziąłem udział w dwóch festynach rodzinnych. O jednym w Jegłowniku już wspomniał Pan
Przewodniczący Rady Gminy, a także w Różanach. Bardzo dziękuję za ich organizację. Były
one bardzo ładnie zorganizowane i za zaproszenie. Dnia 11 czerwca 2018 roku dokonaliśmy
rozstrzygnięcia wyboru zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego prowadzonych przez
nas inwestycji w placówkach oświatowych. Koszty zespołu inspektorów nadzoru
inwestorskiego były także zaprojektowane we wniosku aplikacyjnym więc, jakby tutaj nie
tracimy, a na bieżąco będziemy teraz składali wnioski o płatności, ponieważ takie płatności
cząstkowe są też w projekcie aplikacyjnym o dofinansowanie założone,
a prowadzimy tę inwestycję w Zespole Szkół w Jegłowniku i w Zespole Szkół w Gronowie
Elbląskim. Jeżeli chodzi o Gronowo Elbląskie, to adaptacja pomieszczeń na potrzeby
przedszkola, a jeżeli chodzi o Jegłownik, to termomodernizacja. Dnia 12 czerwca 2018 roku
odbyliśmy spotkanie z wytypowanym dla naszej gminy urzędnikiem wyborczym. Dnia
13 czerwca 2018 roku wziąłem udział w spotkaniu w Światowidzie w Elblągu. Spotkanie to
miało na celu podsumowanie projektu bardzo szerokiego i bardzo fajnego dla uczniów dwóch
Zespołów Szkół pt. „Szkoła młodych geniuszy”. Mało może, kto o tym, wie, ale bardzo dużo
dostaliśmy różnego rodzaju sprzętu, mnóstwo było zajęć dodatkowych, więc dzieciaki były
bardzo zadowolone i chyba dobrze się sprawdziliśmy w tym projekcie, ponieważ na kanwie
innych gmin jedna z klas naszego zespołu została wytypowana, żeby odebrać bardzo fajne
podczas tej gali nagrody. Dnia 14 czerwca 2018 roku wzięłam udział w spotkaniu
dotyczącym kwestii zarządzania kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Tego
samego dnia dokonaliśmy rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na wykonanie dokumentacji
projektowej dla termomodernizacji, tym razem Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim. Chodzi
tutaj o budynek Gimnazjum. Tam od dłuższego czasu, monitowałem Państwu, że mamy
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problem z dachem i teraz akurat pojawiły się na horyzoncie możliwości dotacyjne, więc
koszty tej dokumentacji włożymy w projekt aplikacyjny, by nam się to zwróciło. Na napisanie
wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w wysokości 85 % wartości inwestycji kosztów
kwalifikowanych łącznie z VAT-em mamy czas do końca lipca 2018 roku. Dnia 16 czerwca
2018 roku wziąłem udział w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP
w Godkowie, który odbył się tego samego dnia, kiedy u nas był festyn rodzinny, ale ja akurat
chciałem być z Ochotniczą Strażą Pożarną Rozgart, która na kanwie powiatu zajęła drugie
miejsce ustępując dosłownie nie całe 2 sekundy OSP Krzewsk. Dnia 18 czerwca 2018 roku
podpisałem umowę z wykonawcą, to jest to wspomniane przeze mnie działanie 4.3.1, czyli
termomodernizacja Zespołu Szkół w Jegłowniku wraz z przekazaniem placu budowy. Dnia
21 czerwca 2018 roku odbyłem spotkanie w Zespole Szkół w Jegłowniku z obiema Paniami
Dyrektorkami placówek oświatowych pod względem arkuszy organizacyjnych oraz spraw
bieżących. Tego samego dnia dokonaliśmy rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie remontu
dróg gminnych z wykorzystaniem płyt drogowych. Dla uściślenia tej informacji powiem
Państwu, że wpłynęły dwie oferty. Inwestor, czyli Gmina przeznaczył na ten cel wg
przedmiarów na podstawie, których zostały sporządzone kosztorysy inwestorskie
297687,89 zł. Jedna oferta zmieściła się, a druga oferta wynosiła aż 538 000,00 zł. Ja myślę,
że to po prostu błąd szacunkowy tego drugiego oferenta, ale i tak mamy rozstrzygnięcie
w przetargu, więc teraz następuje czas tzw. związania ofertą i niebawem będziemy
przystępowali do wszystkich wcześniej założonych prac na drogach gminnych
z wykorzystaniem płyt drogowych. Dnia 21 czerwca 2018 roku odbyłem także zabranie
z sołtysami, jak co roku przedwakacyjne. Dnia 22 czerwca 2018 roku wziąłem udział
w zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół w Gronowie Elbląskim i tego samego dnia
podpisałem umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlany w Zespole Szkół
w Gronowie Elbląskim tj. działanie 9.3.5, czyli „adaptacja pomieszczeń szkolnych na
potrzeby przedszkola” wraz z przekazaniem placu budowy. Dnia 23 czerwca 2018 roku
wziąłem udział w kolejnej edycji „Nocy Świętojańskiej” w Oleśnie. Dnia 24 czerwca 2018
roku wziąłem udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP zorganizowanych
w Jegłowniku. Po raz kolejny najlepszą drużyną okazało się OSP Rozgart. Gratuluję! Dnia
27 czerwca 2018 roku wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska. Ponadto sukcesywnie dokonujemy napraw elementów
wyposażenia przestrzennego, jeżeli chodzi o Gminę Gronowo Elbląskie, obkoszenia,
odkrzaczenia itp. Jesteśmy po przeglądach placów zabaw. Dostaliśmy pełny wykaz tych
przeglądów tzw. pięcioletnich, zgodnie z prawem budowlanym i teraz sukcesywnie będziemy
wymieniali te elementy, które są skorodowane, bo takie jest następstwo tego, że każda karta
tego obiektu, bo takie karty musieliśmy założyć dla tych placów zabaw, będą teraz
zweryfikowane. Kilka elementów uda nam się w ramach gwarancji wymienić, ale pozostałe
nie. Tyle ile mamy środków, to dołożymy, a potem będziemy projektować środki ewentualnie
w przyszłorocznym budżecie. Jesteśmy na finiszu zakończenia termomodernizacji naszego
obiektu mieszkalno-użytkowego, tj. filia Biblioteki Publicznej w Jegłowniku. Budynek
wygląda bardzo dobrze i jest on godny polecenia. Myślę, że o pozostałych rzeczach powiem
w późniejszym etapie tejże sesji, bo mam jeszcze kilka informacji dla Państwa. Dzisiaj
również odbywa się sesja Rady Powiatu, więc chciałbym przekazać słowa od Radnej
Powiatowej Haliny Chabowskiej-Pędrak, Radnego Donata Dębowskiego i Radnego Romana
Koguta, którzy akurat dzisiaj nie mogli uczestniczyć, ale informację mam taką, że
w przyszłym tygodniu dla Gminy Gronowo Elbląskie jest przeznaczony remonter do łatania
dziur i ubytków w drogach powiatowych. W przyszłym tygodniu odbędzie się również
inwentaryzacja naszego stanu oświetlenia ulicznego. Dziękuję.
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5. Zapytania i wolne wnioski radnych i sołtysów.
Radna Krystyna Salabura – Nawiązując do łatania tych dziur, to mam nadzieję, że
dotrzymają Radni Powiatowi słowa, bo na ostatniej sesji Pan Radny Powiatowy pytał mnie
o informację, którą otrzymał, że w Fiszewie zostały dziury załatane, więc powiedziałam, że
absolutnie nie i do dnia dzisiejszego są dziury. Mam nadzieję, że tym razem dotrzymają
słowa. Drugie zapytanie, to Panie Wójcie, ostatnio jadąc przez moją wieś patrzyłam na nasze
drzewa przy drodze powiatowej, gdzie jest bardzo dużo suchych gałęzi, które wiszą
dosłownie na ulicą. Jak przyjdzie jesień, to mogą one spaść. Ja już zgłaszałam, to wcześniej
na sesji, żeby te suche gałęzie poobcinać. Wspominałam też o przepustach, żeby je przejrzeć
przed jesienią. Miejmy nadzieję, że nie będzie, aż tak mokro, jak w ubiegłym roku, ale
chciałabym, żeby te przepusty były sprawdzone. Mam jeszcze pytanie, bo otrzymałam
informację na temat PSZOK w Oleśnie i tutaj godziny otwarcia są od godz. 7:00 do godz.
15:00. Czy to znaczy, że po godz. 15:00 dostęp do kontenerów będzie zamknięty? Nie
wszyscy w tych godzinach tam mogą rzeczy odstawić. Ja mówię tutaj nawet i o sobie,
ponieważ mój mąż pracuje do 15:00, więc czasami dopiero po godz. 15:00 może coś tam
zawieźć.
Radny Marek Tomaszewski - Panie Wójcie, czy będą uzupełniane drogi w Jegłowniku tzw.
kruszywem, ponieważ na ul. Nowodworskiej porobiły się dziury przy wyjeździe w kierunku
Kopanki Pierwszej? Drugie pytanie, czy nie zmieni się składowanie śmieci z worków na
kontenery, bo worki wiszą teraz po płotach i wygląda to bardzo źle?
Sołtys Lesław Zwierski - Panie Wójcie, ja w sprawie równiarki, bo była równiarka na
Jasionnej i myśleliśmy, że przy okazji zajedzie na Gajewiec w stronę Karczowisk Górnych,
ale ona na Jasionnej trochę porównała i odjechała, a u nas jest naprawdę źle, ponieważ są
wysokie skarpy, że nawet to koszenie rowów to już nie ma sensu. Najpierw trzeba byłoby te
skarpy zrównać i wtedy można coś dalej robić, bo po ostatnich deszczach woda stała do
połowy jezdni. Skarpy te zostały jeszcze po remoncie mostu na Mojkowie i od tego czasu
pozostały, a szykuje się drugi remont drogi Nr 22 i pewnie też koło nas będzie ruch, więc jak
tego teraz nie zrobią, to potem w ogóle nikt tego nie ruszy.
Radna Marzena Kata – Chciałabym zapytać w sprawie wału do utwardzania drogi, który ją
równał. Czy jest możliwość jeszcze jego zastosowania?
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2017 rok (Druk Nr 49/18)
− przedstawienie przez Skarbnika Gminy uchwały Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Gronowo Elbląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.,
Skarbnik Gminy odczytała uchwałę RIO.IV-0120-108/18 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Gronowo Elbląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy Gronowo Elbląskie za rok 2017 [załącznik Nr 4].
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Skarbnik Natalia Kadamus – Pamiętacie Państwo, jak tą uchwałę podejmowaliśmy
w grudniu 2017 roku, to mówiłam Państwu, że ten wskaźnik nie zostanie zachowany ze
względu na to, że chcieliśmy spłacić kredyty z przyszłych lat, żeby wyrównać raty do spłaty
w następnych latach budżetowych, po to, żeby nie było więcej problemów z wskaźnikiem
z art. 243. Taką decyzję podjęliśmy po rozmowach przeprowadzonych z pracownikami RIO.
Gminy właśnie w ten sposób robią. Kolegiaci właśnie tak podpowiadają, aby robić to na
koniec roku budżetowego, żeby się uratować przed niespełnieniem tego wskaźnika
w następnych latach.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Pokrótce powiem, że zostały nam na koniec roku pieniądze
i chcieliśmy wcześniej spłacić kredyt, a tego po prostu nie można zrobić, bo w samorządzie
jest tak, że po mimo tego, że mamy pieniądze to nie zawsze możemy spłacać, jak nam się
podoba, ale my chcieliśmy spłacić, żeby w późniejszych latach mieć równą linię i tak
samorządy robią.
Skarbnik Natalia Kadamus – W tej chwili są przygotowywane zmiany, jeśli chodzi
o wyliczanie tego wskaźnika z art. 243.
Skarbnik Gminy Natalia Kadamus przedstawiła prezentację dotyczącą sprawozdania
wykonania budżetu za 2017 rok [załącznik Nr 5].
− odczytanie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
o wykonaniu budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2017 r.,

opinii

Komisji

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tadeusz Hefko odczytał opinię Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 11 czerwca 2018 roku dotyczącą
wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2017 r., stanowiącą uzasadnienie do
uchwały i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie
[załącznik Nr 6].
− podjęcie uchwały
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały? Nie
widzę, proszę Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska
o przedstawienie swojej opinii.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Elżbieta Żukowska – Projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Kto jest za podjęciem uchwały
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2017 rok (Druk Nr 49/18), proszę
o podniesienie ręki do góry?
Głosowanie:
Za – 10 głosów
Przeciw – 0 głosów
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Wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXIV/307/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Gronowo Elbląskie za 2017 rok [załącznik Nr 7].
b)

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie za 2017 rok (Druk Nr
50/18)
− przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Proszę o przedstawienie wniosku przez
Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tadeusz Hefko przedstawił wniosek Komisji
Rewizyjnej z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Gronowo Elbląskie za 2017 rok z tytułu wykonania budżetu [załącznik nr 8].
− zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku
Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tadeusz Hefko zapoznał Radnych Gminy
Gronowo Elbląskie z uchwałą Nr RIO.IV-0120-150/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gronowo Elbląskie w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok [załącznik Nr 9].
−

podjęcie uchwały

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie swojej opinii.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Elżbieta Żukowska - Komisja Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Kto jest za podjęciem uchwały
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie za 2017 rok (Druk Nr
50/18), proszę o podniesienie ręki do góry?
Głosowanie:
Za – 9 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 1 głos
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Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXIV/308/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gronowo Elbląskie za 2017 rok
[załącznik Nr 10].
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Wysoka Rado! Chciałbym mimo wszystko, abyśmy mieli ten
nawyk, że to udzielenie absolutorium, bądź nie udzielenie absolutorium, to jest zawsze dla
Rady Gminy. Ja, tak naprawdę jestem wykonawcą tego budżetu, a każda uchwała
podejmowana później w trakcie roku budżetowego jest na kanwie wcześniej przez Was
przyjętej uchwały budżetowej, więc tak naprawdę to Wy macie świadomość, jaką uchwałę
budżetową podejmujecie, zatwierdzając, albo wkładając ją do naszego porządku prawnego
i potem, to ja jestem zobowiązany ją skrzętnie wykonywać. Dzisiejsze absolutorium jest
pokłosiem przyjętej uchwały budżetowej w 2016 roku, przez cały rok 2017, trudny, ja wiem,
że można byłoby więcej i lepiej, ale tak po prostu się nie da. Jeszcze niedawno myślałem, że
będę żył wiecznie i że będę mógł wszystko zrealizować, ale do pewnych rzeczy trzeba się
niewątpliwie zdystansować. Nie mniej staramy się, naprawdę. Za wszystkie uchybienia,
nieścisłości, jak zwykle bardzo przepraszam, ale cały czas podtrzymuję to, że jesteśmy do
dyspozycji i wszelki problemy zawsze łatwiej jest rozwiązywać razem w bezpośredniej
rozmowie. To na co ja może przestałem zwracać uwagę, albo do czego się zdystansowałem,
to chyba najbardziej, to są takie emocje, które gdzieś tam płyną w terenie, bo tak naprawdę
źródło bije tutaj wszelkich informacji, a jak ktoś nie chce korzystać i woli sobie sam
uświadamiać pewne rzeczy, to i mówię o sobie i pracownikach, i o radnych. Powiem może
taki wstęp do podsumowania, bo i tak z Panem Przewodniczącym będziemy tego dokonywać
w październiku najprawdopodobniej, bo to jest ostanie absolutorium w tej kadencji. Ta Rada
Gminy wykonała w tej kadencji bardzo dużo. Jeżeli Wy macie do siebie jakikolwiek zarzut,
to w moim przekonaniu nie powinniście mieć, bo to wynika ze świadomości przede
wszystkim prawnej. Chyba rzadko się zdarzyło, żeby w jednej kadencji przyjąć Strategię
Rozwoju Gminy, Studium Uwarunkowań, dokonać radykalnych i daleko idących zmian
w oświacie. To był kawał dobrej roboty, za który ja oczywiście w imieniu społeczeństwa,
jako obywatel Wam dziękuję. Mało kto może z tego sobie zdaje sprawę, bo my żyjemy
pewnymi problemami tu i dzisiaj. Przychodzimy na sesję i mówimy o tym, ale
w kontekście, albo w całokształcie, tak jak powtórzę to, w moich rozmowach z Wójtami,
Burmistrzami innych gmin, to jest naprawdę wielki szacunek, jeżeli Rada Gminy takie trzy
potężne przedsięwzięcia, plus jedno strategiczne przedsięwzięcie podejmuje. To jest
naprawdę kawał dobrej roboty.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak przedstawił prezentację dotyczącą działań inwestycyjnych
prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie w 2017 roku [załącznik Nr 11].
c)

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 20182029 (Druk Nr 52/18)

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
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Skarbnik Gminy Natalia Kadamus – Chciałabym się odnieść do dwóch projektów uchwał.
Jeżeli Państwo pozwolicie, to chciałabym wpisać jeszcze do uchwały zmianę, którą ostatnio
otrzymaliśmy tj. dnia 25 czerwca 2018 roku z Urzędu Wojewódzkiego i dotyczy ona zmiany
w planie dotacji celowych przez przeniesienie środków z rozdziału 85501 na nowy rozdział
85504 tzn. ze świadczeń +500 na świadczenia „Dobry start”. Jest to kwota 186000,00 zł. Jeśli
chodzi o uchwałę budżetową to będą tylko występowały zmiany w paragrafie 2 pkt 2 plan
wydatków po zmianach będzie taki sam, jak jest w uchwale, a tylko zmianie ulegną
świadczenia na rzecz osób fizycznych i wynagrodzenia, i składki od nich naliczane. Jeżeli
Państwo pozwolą, to tą zmianę chciałabym jeszcze wprowadzić do tej uchwały, jeżeli nie
zezwolicie na to, będę musiała zrobić jeszcze jedno zarządzenie Wójta Gminy, aby zgadzały
nam się plany na koniec kwartału, bo są sprawozdania.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Te zmiany przyszły, po przesłaniu do Państwa materiałów.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie swojej opinii.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Elżbieta Żukowska - Komisja Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Kto jest za podjęciem uchwały
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 20182029 (Druk Nr 52/18), proszę o podniesienie ręki do góry?
Głosowanie:
Za – 10 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXIV/309/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na
lata 2018-2029 [załącznik Nr 12].
d)

zmian w budżecie na 2018 rok (Druk Nr 53/18)

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie swojej opinii.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Elżbieta Żukowska - Komisja Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Kto jest za podjęciem uchwały
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok (Druk Nr 53/18), proszę o podniesienie ręki do
góry?
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Głosowanie:
Za – 10 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXIV/310/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok [załącznik Nr 13].
e)

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 51/18)

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Proszę
Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie swojej
opinii.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Elżbieta Żukowska - Komisja Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Kto jest za podjęciem uchwały
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 51/18),
proszę o podniesienie ręki do góry?
Głosowanie:
Za – 8 głosów
Przeciw – 2 głosy
Wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXIV/311/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gronowo Elbląskie [załącznik Nr 14].
f)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi
Elbląskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1126N –
odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł. 5,5km oraz przebudowa drogi powiatowej
nr 1120N ul. Przemysłowej i Świerkowej w miejscowości Gronowo Elbląskie (odc.
Od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)” (Druk Nr 59/18)

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Proszę
Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie swojej
opinii.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Elżbieta Żukowska - Komisja Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Kto jest za podjęciem uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Elbląskiemu
na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1126N – odcinek Zwierzno-MarkusyKrzewsk dł. 5,5km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej
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i Świerkowej w miejscowości Gronowo Elbląskie (odc. Od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)”
(Druk Nr 59/18), proszę o podniesienie ręki do góry?
Głosowanie:
Za – 10 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXIV/312/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Elbląskiemu na
realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1126N – odcinek Zwierzno-MarkusyKrzewsk dł. 5,5km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul. Przemysłowej
i Świerkowej w miejscowości Gronowo Elbląskie (odc. Od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)”
[załącznik Nr 15].
7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych oraz sołtysów.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Ja nie zwykłem mówić sam o sobie w kontekście trudnych
uchwał, ale pozwólcie na to, że generalnie była cisza, a ja zawsze lubię wszystko wyjaśnić.
Słyszeliście Państwo o tych progach i tutaj akurat mi się tak naprawdę nie podwyższa nic. Ja
się dużo mieszczę pod tymi widełkami. Nie będę mówił, czyja dobrze pracują, czy też nie, bo
to społeczeństwo będzie oceniało. Natomiast powiem Państwu, że czasem trzeba mówić
o tym, co rzeczywiście może w jakiś sposób boleć. Ja, proszę Państwa, nie mam kolejnego
pracownika w Urzędzie, a żebym dobrze funkcjonował i żebyście nie mieli do mnie zarzutów,
to muszę mieć co najmniej jeszcze 5 pracowników w tym Urzędzie, ale budżetu na to nie
mamy. Nie mam zastępcy, nie mam kilometrówki, nie mam diet i nie mam żadnych uposażeń,
i to jest dziwne, a ja odpowiadam absolutnie za wszystko, co jest tutaj związane i troszeczkę
byłoby, to dziwne, że zarabiał tyle samo, co dyrektorzy placówek oświatowych, czyli moi
podwładni, bo ja za wszystko odpowiadam. Płacę za paliwo ze swoich środków, a oprócz tego
kosztuje mnie dużo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z uwagi na fakt i o tym,
oczywiście nigdy nie mówiłem i byłoby inaczej, gdybym powiedział, to oczywiście na
początku swojej kadencji, ale składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, za to
żeby nie posadzono mnie do więzienia za błędy oczywiście nie moje, bo ja wszystkim się nie
mogę zająć, ale za wszystko i tak proszę Państwa ja odpowiadam i ciąży na mnie niebotyczna
odpowiedzialność. Szkoda, że to nie zostało powiedziane, ale nie sposób jest mi sam o sobie
mówić. Niezależnie od tego, bardzo Państwu dziękuję, bo to jest też uszanowaniem pewnych
zasad, które funkcjonują w sposób wydaje mi się taki zdrowy, żeby potem nie było żadnych
niedomówień. Na pewno nie będę mógł liczyć na żadnego kierownika z uprawnieniami
budowlanymi, bo za taką pensję, jaką my możemy zaoferować, jako gmina, to nikt nie
przyjedzie. Odmawia się mi i mówi się, więc pozostaniemy w takim gronie, jakim jesteśmy.
Pracownicy od nas odchodzą. Dostają naprawdę małe pieniądze, więc idą do innych firm
i mamy deficyt i fluktuację w ludziach, ale komu mam się o tym skarżyć. Ktoś mi kiedyś
powiedział, że „widziały gały, co brały”, więc biorę to pokornie na moje bary i bardzo Wam
za to dziękuję i jest to w woli wyjaśnienia. Jeśli chodzi o odpowiedzi na pytania, to na
ostatniej „Nocy Świętojańskiej” Radny Donat Dębowski powiedział, bo zapytano się mnie
czy na ten temat coś wiem, więc odpowiadam, że nie. W przyszłym roku Powiat zrobi
wszystko, nawet są takie plany, żeby tą drogą kontynuować w drugą stronę i rozumiem
również, że w ujęciu także tych dziur. Pan Starosta był zdziwiony, a ja się w ogóle nie
odzywałem, bo o planach Starostwa Powiatowego nic nie wiem, ale niezależnie od tego,
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pisma od nas idą o remonty i naprawy dróg i taką informację dostaliśmy, że remonter
w przyszłym tygodniu na Gminę przyjdzie. Jeżeli chodzi o PSZOK w Oleśnie, to tam
mieliśmy kilka kontroli z sanepidu i umieszczone tam pojemniki na odpady
wielkogabarytowe nie wyglądały należycie, bo w tych odpadach znajdowało się wszystko.
Teraz mamy te pojemniki za bramą schowane i te pojemniki są zamknięte. Jest informacja
i można się umówić na telefon, bo my jesteśmy skłonni, że jeżeli będziemy wiedzieli, że ktoś
przyjedzie np. w sobotę, to pracownicy gospodarczy przyjdą i otworzą bramę. Będziemy się
umawiać na telefon. Natomiast wolno stojące tam pojemniki przyjmowały wszystko. Tam nie
było odpadów wielkogabarytowych, tylko tam po prostu było wysypisko. Jeżeli ktoś ma
podpisaną deklarację i wykazał w niej, że nie segreguje odpadów, to rozumiem, że wszystko
wyrzuca, jako odpady te domowe zmieszane do jednego pojemnika, ale tak nie było,
ponieważ i tak mimo wszystko ci, którzy deklarowali, a przyłapaliśmy na monitoringu parę
osób i oczywiście było to z wielkimi nerwami, że, jakim prawem w ogóle śmiemy się
odzywać, ale tak proszę Państwa trzeba będzie robić. Postanowiliśmy, że to zamkniemy, bo
nie mogliśmy, zwłaszcza w okolicach cmentarza tego ujarzmić. Informacja do sołtysów, do
radnych jest taka, że jak ktoś będzie się Państwa pytał, to jesteśmy oczywiście w stanie się
dogadać na konkretny termin, bo tam są składowane odpady wielkogabarytowe, które
powinny być składowane. Jeżeli będzie to zamknięte, to nasz pracownik, który będzie
otwierać będzie widział, co się tam wysypuje, to oczywiście wyłapie te odpady, które tam nie
powinny się znaleźć. Jeśli chodzi o pytanie Radnego Marka Tomaszewskiego, to widzimy, że
już niema złotego środka, To czy będzie powrót do gniazd, to proszę Państwa, będziemy
chcieli zrobić specyfikację istotnych warunków zamówienia, żebyście jeszcze mogli, jako ten
skład rady, niezależnie od tego co nastąpi w listopadzie, nad tym popracować i od Was będzie
zależało, jaki system przyjmiemy w Gminie. W tym roku poszliśmy na system workowy
w nieruchomościach jednorodzinnych. To, jak ktoś dba o te worki, to zależy od niego, ale
taka sama sytuacja, o której Pan powiedział, to tak samo wcześniej wyglądało w każdym
gnieździe. My za żadne gniazdo nie płaciliśmy, tak jak powinniśmy zapłaci za
wyselekcjonowane odpady, tylko płaciliśmy zawsze, jak za odpady zmieszane, czyli za
najwyższą stawkę, a tym samym patrząc na szacunek, który musieliśmy zrobić wcześniej,
zanim ogłosiliśmy przetarg, to oczywiście do śmieci dopłacaliśmy. Cieszę się, że widzę Panią
Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej, bo zastanawiamy się jeszcze na tym, żeby się spotkać, bo
chciałbym porozmawiać z Panią oraz przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, żeby
zadbać o te gniazda na Osiedlu w Gronowie Elbląskim w formie takiej, żeby te pojemniki
były przynależne poszczególnym klatką. Chyba, że będzie sytuacja taka, jaka jest do tej pory
i nie będziemy widzieli takiej woli współpracy, to pójdziemy w system workowy, bo mamy
do tego prawo. My, podsumowując ustawę śmieciową zagospodarowujemy tylko i wyłącznie
nieruchomości zamieszkałe. W gniazdach oczywiście jest wszystko. Gwarantuję Państwu, że
możemy pójść teraz i będziemy mieli, to czarno na białym. Jeżeli otworzyli byśmy dzisiaj te
pojemniki na Osiedlu, to te osoby, przez które został zamknięty kojec na Oleśnie skrupulatnie
sobie swoje odpady rozdzielają i wyrzucają do tych właśnie pojemników. Tak niestety jest i to
tylko i wyłącznie zależy od nas, czyli od ludzi. Na pewno żaden z radnych, żaden z sołtysów,
a na pewno wójt ani jego pracownicy nie idą i nie wysypują tam innych śmieci. Uczyć się
musimy długo.
Radny Marek Tomaszewski - Czy na swojej posesji mieszkańcy mogą postawić kilka
śmietników?
Wójt Gminy Marcin Ślęzak - Oczywiście. Do segregacji są różnego rodzaju dostępne
elementy i to od Państwa zależy co na nieruchomościach będziecie mieli postawione. Tylko,
jeżeli mamy danego dnia odbiór to, żeby one były w miarę dostępne, żeby nie stanowiło to
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sytuacji takiej, że pracownik, który odbiera będzie szukał worków (pojemników) na terenie
nieruchomości. Jeśli chodzi o pytanie Pana Lesława Zwierskiego, to mówiłem, to na zebraniu
wiejskim z sołtysami. Monitujemy o równiarkę, tylko powiem Państwu tak, jak dzisiaj
wygląda spraw. W Powiecie pewne rzeczy się już zakończyły. Rozumiecie chyba Państwo, co
mam namyśli. W Powiecie pewne rzeczy traktuje się tak, jak już, by się zakończyły,
a kadencja już się przygotowuje. Nie można wiele rzeczy wyperswadować tak jak by się
chciało. Oczywiście ślemy pisma i będziemy również prosili o ten most z wałem, jeśli chodzi
o te pytanie Radnej Marzeny Kata. To co powiedziałem pod kątem tych naszych inwestycji
to, jeżeli przyjeżdża firma, a myślę, że przyjedzie, bo co najmniej dwie firmy są
zainteresowane tym naszym przedsięwzięciem, które zamierzamy w Gminie Gronowo
Elbląskie zrobić, to oni zawsze mają wały, więc gwarantuję, że będę prosił o to, żeby tą drogę
jeszcze raz poprawić. Jeśli chodzi o suche gałęzie, to monitujemy o to. Sytuacja jest taka, że
gmina nie ma prawa tknąć drzewa, które nie stoi na nieruchomość gminnej. Mało tego, Gmina
nie ma prawa tknąć drzewa, które rośnie na nieruchomości gminnej, bo gmina nie ma prawa
wystawiać sobie sama decyzji. My musimy każdy wniosek przesyłać do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska i Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym
i oni to wówczas rozpatrują. My te pisma wysyłamy, bo niejednokrotnie było powiedziane
tutaj przez nas o suchych konarach i odkrzaczeniach dróg powiatowych. My nie mamy takich
podnośników, ani takich możliwości finansowych, ani takiej spółki komunalnej, która
mogłaby to robić. Natomiast po zeszłorocznej kontroli NIK-u i po tegorocznej kontroli RIO,
ja naprawdę nie odważę się, żeby zapłacić na drogach powiatowych za usuniecie suchych
gałęzi drzew. Ja też słyszę taką odpowiedź: że jak coś się stanie to macie ubezpieczenie i my
też jesteśmy ubezpieczeni, więc proszę pisać. Ja też taką odpowiedź uzyskuje, jako obywatel,
jako Wójt i ciężko mi to zweryfikować. Natomiast powiem Państwu, że trudno się
współpracuje. Rzeczywiście nasze drogi nie mają zabezpieczonych elementów drogowych, do
których też zaliczają się drzewa przydrożne w sposób właściwy. Nie wiem czy pocieszającym
jest to czy nie, że te sytuacje są niemalże w każdej gminie w Polsce z przydrożnymi drzewami
i teraz jest w planie ustawa, która ma raz na zawsze zakończyć problem drzew przy drogach.
Jeszcze chciałbym przekazać informację dla Państwa w sprawie drogi krajowej nr 22. Na
dzień dzisiejszy wygląda to tak, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na
swojej stronie dała już oficjalną informację o przetargu na wykonanie dokumentacji
projektowej. Ten przetarg będzie rozstrzygany i będzie wyłaniana firma, która wykona
dokumentację projektową i wtedy na podstawie tej dokumentacji projektowej będzie
opracowywany kosztorys i wówczas będzie ogłoszony przetarg na wykonawcę. Wykonawca
ten będzie miał za zadanie przedstawić harmonogram robót budowlanych i na podstawie tych
dokumentów będzie musiał zabezpieczyć ruch, albo objazdowy, albo wahadłowy. Nie
spodziewam się rozpoczęcia tej inwestycji wcześniej, jak przed nastaniem pierwszej połowy
roku 2019, ale puki co jest to zgodne z harmonogramem. Dziękuję.
Sołtys Kazimiera Gromadka – Panie Wójcie, chodzi mi o boisko. Od zeszłego roku
czekamy na bramki, siatki i piłkę i miał być remont tego boiska. Teraz zaczynają się wakacje
i nic nie ma.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Proszę Państwa, powtórzę, to co mówiłem na ostatniej sesji
Rady Gminy. Proszę nie odbierać tylko tego jako złośliwość. Ja przestane z moimi
pracownikami zajmować się wszystkim, co związane jest z funduszem sołeckim w kontekście
zamówień i zakupów. Jeżeli mamy to zakupione, to bardzo proszę podejść do pracowników
merytorycznych. Idea funduszu sołeckiego jest taka, my to robimy na własną rękę, ale jeżeli
macie Państwo przyznane środki, to wy tak naprawdę powinniście dokonywać zakupu, robić
zamówienia publiczne, dokonywać odbiorów i inwestowania tego, bo to są wasze w ramach
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budżetu obywatelskiego środki. Często o tym mówimy i ja nie potrafię Pani odpowiedzieć,
jak wygląda sytuacja, ale o tym mówiliśmy na zebraniu we czwartek, w zeszłym tygodniu
i prosiłem Panią, aby Pani się dowiedziała, bo to mamy zakupione.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Chciałbym jeszcze wrócić do uchwały 6e, której
byłem wnioskodawcą. Panie Wójcie, nie ustosunkowywałem się, ponieważ uważam, że
w 2014 roku było to przegłosowane. Uważam, że Wójt pracuje tak, jak powinien pracować.
Otrzymuje co roku absolutorium, więc za co mamy go karać. Dlatego nie ustosunkowałem się
do tego, ale na poziomie tym co miał pasję należy do końca kadencji ją utrzymać.
8. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Czy są uwagi? Kto jest za przyjęciem protokołu
z ostatniej sesji?
Głosowanie:
Za – 9 głosów
Przeciw – 0 głosów
Wstrzymało się – 1 głos.
9. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Zamykam XXXIV Sesję Rady Gminy
w Gronowie Elbląskim. Dziękuję za przybycie.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant
Nazaruk Magdalena

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dorosz Krzysztof
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