Protokół Nr VII/2019
z Sesji Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 29 marca 2019 roku
Rozpoczęcie obrad sesji godz. 09 00
Zakończenie obrad sesji godz. 10 15
Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Gronowo Elbląskie poinformowano, iż
obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania z sesji w biuletynie
informacji publicznej i na stronie internetowej gminy. Uczestnicząc w sesji rady gminy
wyrażacie państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.
W myśl art. 6 ust. 1 lit. A oraz art. 9 ust. 2 lit. E rozporządzenia parlamentu europejskiego
i rady (ue) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. Rodo. przedmiotowa informacja została umieszczona na drzwiach do sali obrad w Urzędzie
Gminy.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Otwieram VII Sesję Rady Gminy
Gronowo Elbląskie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam: Wójta Gminy, Panią
Sekretarz Gminy, Panią Skarbnik Gminy, Pana Adwokata Jerzego Sieńkowskiego, Panią
Dyrektor Zespołu Szkół w Gronowie Elbląskim, Panią Kierownik GOPS, Kierownika III
Rewiru Dzielnicowych, Pana Radnego Powiatowego Roberta Bielińskiego, sołtysów oraz
radnych [załącznik nr 2 – lista obecności].
Na ogólny stan 15 radnych, zgodnie z listą obecności [załącznik nr 1], obecnych było 13
Radnych, zatem Rada Gminy Gronowo Elbląskie mogła podejmować prawomocne uchwały
i decyzje. Nieobecni Radni to: Barbara Boniecka, Katarzyna Zajkowska.
2. Przedstawienie porządku obrad.
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. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z bieżącej działalności.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 20192032 (Druk Nr 29/19),
b) zmian w budżecie na 2019 r. (Druk Nr 30/19),
c) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Gronowo Elbląskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
od dnia 1 września 2019 roku (Druk Nr 25/19),
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d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (Druk Nr
26/19),
e) wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych lokalami i świetlicami wiejskimi na
czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy (Druk Nr 27/19),
f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie” w 2019 roku (Druk Nr
28/19),
g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Druk Nr 31/19),
h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 15/39 obręb Gronowo
Elbląskie (Druk Nr 32/19).
5. Informacje i komunikaty.
5.1 Przedłożenie sprawozdań z:
a) Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Elblągu i informacja
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy
Miejskiej Policji w Elblągu w 2018 r.
b) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Gronowo Elbląskie za 2018 rok.
c) Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2018 rok.
6. Informacja o sporządzeniu protokołu Nr VI/2019 z Sesji Rady Gminy Gronowo
Elbląskie.
7. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są zmiany do porządku obrad?
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Panie Przewodniczący, w punkcie 4a druku porządku obrad
wystąpił błąd pisarski, gdzie mamy lata 2019-2032, a powinno być w latach 2019-2033.
W projekcie uchwał macie Państwo prawidłowo i chciałbym wycofać z porządku obrad punkt
4 g tj. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Druk Nr 31/19). Są takie
okoliczności, które chciałbym Państwu wyjaśnić. Chodzi tu o działkę, o którą wystąpił kiedyś
przy drodze nr 22 jeden z petentów. Działka ta graniczy z trzema innymi nieruchomościami
tego samego Pana, tylko pod różnymi podmiotami on się nazywa. Organ nadzorczy
Wojewody zastrzegł, to z tego względu, że tutaj powinny być oświadczenia i tak naprawdę
każda z tych podmiotów, nie ważne, że to jest jedna osoba musi się wypowiedzieć i wyrazić
swoją wolę.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz wprowadził zmiany do porządku obrad oraz
poddał pod głosowanie imienne [załącznik nr 3] porządek obrad po zmianach.
Wynik głosowania:
za – 13 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów
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PORZĄDEK OBRAD po zmianach:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Sprawozdanie Wójta Gminy z bieżącej działalności.
Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 20192033 (Druk Nr 29/19),
b) zmian w budżecie na 2019 r. (Druk Nr 30/19),
c) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Gronowo Elbląskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
od dnia 1 września 2019 roku (Druk Nr 25/19),
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (Druk Nr
26/19),
e) wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych lokalami i świetlicami wiejskimi na
czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy (Druk Nr 27/19),
f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie” w 2019 roku (Druk Nr
28/19),
g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Druk Nr 31/19),
h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 15/39 obręb Gronowo
Elbląskie (Druk Nr 32/19).
5. Informacje i komunikaty.
5.1 Przedłożenie sprawozdań z:
d) Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Elblągu i informacja
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy
Miejskiej Policji w Elblągu w 2018 r.
e) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Gronowo Elbląskie za 2018 rok.
f) Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2018 rok.
6. Informacja o sporządzeniu protokołu Nr VI/2019 z Sesji Rady Gminy Gronowo
Elbląskie.
7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Zanim przejdziemy do kolejnego punktu
porządku obrad chciałbym oddać głos młodym przedstawicielom Zespołu Szkół w Gronowie
Elbląskim.
Przedstawiciel Zespołu Szkół podziękowali Pani Poseł Elżbiecie Gelert oraz Radnemu
Powiatu Robertowi Bielińskiemu za zorganizowanie dnia 15 marca 2019 roku wycieczki do
Sejmu RP w Warszawie. Radnemu Powiatu uczniowie wręczyli kwiaty.
Radny Powiatu Robert Bieliński – Wycieczka ta została zorganizowana przez Panią Poseł
Elżbietę Gelert. Kolejna wycieczka dla uczniów z Zespołu Szkół w Jegłowniku zostanie
zorganizowana na jesień lub wiosnę przyszłego roku.
3

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z bieżącej działalności.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak przestawiła sprawozdanie z bieżącej działalności [załącznik nr 4].
Podczas swojej wypowiedzi przedstawił Adwokata Jerzego Sieńskiego, który będzie
wykonywał obsługę prawną dla Urzędu Gminy.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 20192033 (Druk Nr 29/19)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie
swojej opinii.
Przewodniczący Komisji Aleksander Lewicki – Komisja Budżetu,
Gospodarczego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Rozwoju

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz stwierdził quorum, a następnie poddał pod
głosowanie imienne [załącznik nr 5] projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2019-2033 (Druk Nr 29/19) [załącznik Nr 6].
Wynik głosowania:
za – 13 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr VII/34/2019 z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 20192033 [załącznik Nr 7].
b) zmian w budżecie na 2019 r. (Druk Nr 30/19)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie
swojej opinii.
Przewodniczący Komisji Aleksander Lewicki – Komisja Budżetu,
Gospodarczego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Rozwoju

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz stwierdził quorum, a następnie poddał pod
głosowanie imienne [załącznik nr 8] projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 r.
(Druk Nr 30/19) [załącznik Nr 9].
Wynik głosowania:
za – 13 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów
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Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr VII/35/2019 z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2019 r. [załącznik Nr 10].
c) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Gronowo Elbląskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół
podstawowych od dnia 1 września 2019 roku (Druk Nr 25/19)
Sekretarz Gminy Jadwiga Pliszka – Przedstawiony projekt uchwały nie zakłada zmian
w obecnie obowiązującej sieci szkół w obecnych obwodach. Obowiązek podjęcia tej uchwały
wynika z faktu, że obecnie obowiązujące uchwały tracą ważność z dniem 31 sierpnia 2019
roku. Niniejszy projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty.
Radny Jarosław Grenda – Mam pytanie do Dyrektora zespołu Szkół, jakie jest pojrzenie na
tą sprawę? My nie musimy się na wszystkim znać, więc może są dotyczące tych obwodów
jakieś inne rozwiązania? Czy te rozwiązania są najlepsze?
Dyrektor Zespołu Szkół w Granowie Elbląskim Anna Wróblewska – Nie znam treści tej
uchwały, ale z tego co powiedziała Pani Sekretarz, one pozostają bez zmian, więc w naszej
opinii, odejdą nam klasy gimnazjum, więc tym samym odejdzie nam Jegłownik, pozostałe
miejscowości wchodzą w obręb naszej szkoły, więc jest jak najbardziej w porządku.
Radny Jarosław Grenda – Czyli to, że się zmniejsza ilość dzieci przez wygaszanie
gimnazjum jest uzasadnione, żeby pozostawić stare obwody? Nie będzie przeszkadzać, że
w Zespole Szkół w Jegłowniku będzie więcej dzieci, a nie wykorzystano naszej szkoły
w Gronowie Elbląskim?
Sekretarz Gminy Jadwiga Pliszka – W Zespole Szkół w Jegłowniku jest ciąg klas
jednooddziałowych.
Radny Jarosław Grenda – Rozumiem, więc nie ma takiej potrzeby.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są jeszcze pytania do projektu
uchwały? Proszę Komisję Oświaty, Kultury i Sportu o przedstawienie swojej opinii.
Zastępca Przewodniczącej Komisji Iwona Grela - Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, gdyż nie było wcześniej zgłoszonych postulatów,
aby zmienić te obwody przez mieszkańców.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz stwierdził quorum, a następnie poddał pod
głosowanie imienne [załącznik nr 11] projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gronowo Elbląskie oraz
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
(Druk Nr 25/19) [załącznik Nr 12].
Wynik głosowania:
za – 13 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów
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Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr VII/36/2019 z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Gronowo Elbląskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia
1 września 2019 roku [załącznik Nr 13].
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (Druk Nr
26/19)
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Ta uchwała jest skutkiem zgłaszania się w formie wniosków
pisemnych dotychczasowych dzierżawców tychże nieruchomości. W związku z tym, iż to
przekracza moje kompetencje, musi być Państwa delegacja w formie podjętej uchwały. Chcę
tylko zważyć, że myśmy tego typu rzeczy procedowali może w innej formie w poprzedniej
kadencji. Jeżeli chodzi o stawki to od lutego 2019 roku stawki te uległy zmianie. Stawki te
wzrosły, tak samo jak w przypadku dzierżawy lokali, mieszkań komunalnych. O tym
wszystkim rozmawialiśmy. W związku z tym, że jest osiem wniosków i okres jest 3-letni, to
jak Państwo wyrazicie zgodę, to delegujecie mnie do tego, żeby te umowy przedłużyć.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie
swojej opinii.
Przewodniczący Komisji Aleksander Lewicki – Komisja Budżetu,
Gospodarczego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Rozwoju

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz stwierdził quorum, a następnie poddał pod
głosowanie imienne [załącznik nr 14] projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (Druk Nr 26/19) [załącznik Nr 15].
Wynik głosowania:
za – 13 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr VII/37/2019 z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości [załącznik
Nr 16].
e) wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych lokalami i świetlicami wiejskimi na
czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy (Druk Nr 27/19)
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Do tej pory instytucja kultury, którą reprezentuje Gminna
Biblioteka Publiczna w Gronowie Elbląskim miała wydzierżawione wszystkie nieruchomości
związane ze świetlicami wiejskimi na okres trzech lat. Teraz przygotowaliśmy projekt
uchwały na czas nieokreślony. Chodzi o to, żeby wszystkie nieruchomości, które zabudowane
są świetlicami wiejskimi przeszły pod banderę instytucji kultury, którą zarządza Gminna
Biblioteka Publiczna Gminy Gronowo Elbląskie. W tej sprawie spotkałem się z kierownikiem
tej instytucji i ustaliliśmy wspólnie tą sprawę. Taki trend był już zapoczątkowany, tyle że było
to na czas określony, a teraz jest to na czas nieokreślony.
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Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie
swojej opinii.
Przewodniczący Komisji Aleksander Lewicki – Komisja Budżetu,
Gospodarczego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Rozwoju

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz stwierdził quorum, a następnie poddał pod
głosowanie imienne [załącznik nr 17] projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia
nieruchomości zabudowanych lokalami i świetlicami wiejskimi na czas nieoznaczony oraz
odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (Druk Nr 27/19)
[załącznik Nr 18].
Wynik głosowania:
za – 12 głosów
przeciw – 1 głos
wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr VII/38/2019 z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanych lokalami i świetlicami wiejskimi na
czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy [załącznik Nr 19].
f) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie” w 2019 roku (Druk Nr
28/19)
Radny Jarosław Grenda – To nie jest pytanie, tylko stwierdzenie. Co roku powtarzam to
samo i co roku za tym nic nie idzie. W poprzedniej kadencji prosiłem, aby jakieś środki, które
zostają były przeznaczone na prawdziwą walkę, czyli sterylizację naszych bezdomnych
zwierząt. Wiele rzeczy to fikcja, ale nie mówię, że u nas w Gminie, bo w kraju. Jest coś
narzucone od górnie, a nic za tym nie idzie. Widzę, że nic się w tej kwestii nie zmienia, tylko
co roku przechodzimy przez to samo i nie chce mi się już walczyć, próbować.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie
swojej opinii.
Przewodniczący Komisji Aleksander Lewicki – Komisja Budżetu,
Gospodarczego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Rozwoju

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz stwierdził quorum, a następnie poddał pod
głosowanie imienne [załącznik nr 20] projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Gronowo Elbląskie” w 2019 roku (Druk Nr 28/19) [załącznik Nr 21].
Wynik głosowania:
za – 12 głosów
przeciw – 1 głos
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wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr VII/39/2019 z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie” w 2019 roku [załącznik Nr 22].
g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Druk Nr 31/19) – projekt
wycofany z porządku obrad.
h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 15/39 obręb Gronowo
Elbląskie (Druk Nr 32/19)
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Procedowaliśmy nad tym niejednokrotnie i na kanwie
poprzedniej kadencji i teraz. Jest to działka zlokalizowana w pobliżu kościoła w Gronowie
Elbląskim. Wnioskodawca wystąpił o możliwość wydzielenia i sprzedaży fragmentu działki
gminnej, po to by mieć bardziej dogodny dojazd do swojej nieruchomości oznaczonej
nr 30/19 obręb Gronowo Elbląskie. Wnioskodawca prosi o możliwość odsprzedania
zaznaczając jednocześnie, że wszelkiego rodzaju koszty związane z wydzieleniem tej
nieruchomości oraz z przygotowaniem operatu szacunkowego, do którego to Państwo
w formie potencjalnie podjętej uchwały mnie delegujecie, poniesie oraz koszty aktu
notarialnego.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Opinia Rady Sołeckiej Gronowa
Elbląskiego jest pozytywna. Czy są pytania do projektu uchwały? Proszę Komisję Budżetu,
Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie swojej opinii.
Przewodniczący Komisji Aleksander Lewicki – Komisja Budżetu,
Gospodarczego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Rozwoju

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz stwierdził quorum, a następnie poddał pod
głosowanie imienne [załącznik nr 23] projekt uchwały w wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości gruntowej Nr 15/39 obręb Gronowo Elbląskie (Druk Nr 32/19) [załącznik Nr
24].
Wynik głosowania:
za – 13 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr VII/40/2019 z dnia 29 marca 2019 roku
w sprawie w wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr 15/39 obręb
Gronowo Elbląskie [załącznik Nr 25].
5. Informacje i komunikaty.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Dnia 26 lutego 2019 roku
uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Dnia 28 lutego 2019 roku
brałem udział w otwarciu przedszkola w Zespole Szkół w Gronowie Elbląskim. Dnia 02
marca 2019 roku uczestniczyłem w zebraniu OSP Fiszewo, na którym przekazano dla tej
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jednostki samochód pożarniczy, który przyczyni się do polepszenia bezpieczeństwa w naszej
Gminie. Dnia 07 marca 2019 roku uczestniczyłem w Jegłowniku w debacie Policji w sprawie
bezpieczeństwa i wszystkiego co się działo w 2018 roku. Dnia 09 marca 2019 roku
organizowałem i brałem udział w Dniu Kobiet w Jegłowniku. Dnia 11 marca 2019 roku
brałem udział w spotkaniu z sołtysami, które zorganizował Wójt Gminy w związku z Dniem
Sołtysa. Dnia 17 marca 2019 roku miałem zaszczyt oglądać Zespół Teatralny z Miłomłyna
w świetlicy wiejskiej w Jegłowniku. Chciałem również poinformować, że za ok. 2-3 tygodnie
będzie gościł u nas kolejny Zespół. Tym razem będzie, to Teatr im. Stefana Jaracza
z Olsztyna. Dnia 18 marca 2019 roku wspólnie z Wójtem Gminy odbyłem spotkanie
z przedstawicielem Proeko na temat „czyste powietrze” na terenie naszej Gminy i w kraju.
Wstępnie ustaliliśmy spotkania na miesiąc maj. Bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie,
bo bardzo mało mieszkańców uczestniczy w takich spotkaniach. Można będzie się
dowiedzieć, jak można skorzystać z dofinansowania, żeby ograniczyć emisję zanieczyszczeń.
5.1 Przedłożenie sprawozdań z:
a) Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Elblągu i informacja
o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komendy
Miejskiej Policji w Elblągu w 2018 r.
Rada Gminy Gronowo Elbląskie nie wniosła uwag do sprawozdania z działalności Komendy
Miejskiej Policji w Elblągu i informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na
terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w 2018 r. [załącznik Nr 26].
b) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Gronowo Elbląskie za 2018 rok.
Rada Gminy Gronowo Elbląskie nie wniosła uwag do sprawozdania z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gronowo Elbląskie za 2018 rok [załącznik Nr 27].
c) Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2018 rok.
Radny Krzysztof Józefowski – Panie Wójcie, jak układa się współpraca z klubami
sportowymi działającymi na terenie Gminy Gronowo Elbląskie?
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Na chwile obecną nie widzę żadnych większych problemów.
Oczywiście staramy się mierzyć siły na zamiary. Nie widzę jakiś radykalnych, niepokojących
sytuacji. Staramy się często spotykać. Wspólnie podejmujemy jakieś inicjatywy. Dużo rzeczy
jest robionych samodzielnie i samoczynnie. Na komisji Budżetu tuż przed sesją, padło takie
pytanie, albo bardziej sugestia w ramach tego sprawozdania, że jest pewnego rodzaju
niedosyt. My z klubami sportowymi współpracujemy na zasadzie ustawy o sporcie,
a z pozostałymi organizacjami pozarządowymi współpracujemy na podstawie Patronatu
Wójta Gminy tj. łatwiejsze do zrealizowania, do rozliczenia i łatwiejszego poprowadzenia
tych wszystkich przedsięwzięć, które oni chcą. Kluby sportowe dostają dotację w oparciu
o ustawę o sporcie. Organizacje pozarządowe, które robią jakiekolwiek przedsięwzięcia
korzystają z Patronatu Wójta Gminy ze szczegółowym wnioskiem i opisem sytuacji.
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Natomiast tutaj mamy ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która jest
programem, ale organizacje z niej nie korzystają. Wracając do Pana pytania, to współpraca
w ostatnim roku była bardzo dobra. Nie było żadnych roszczeń, żadnych złych postaw.
Dobrze mi się współpracuje z Zarządami tych dwóch klubów.
Rada Gminy Gronowo Elbląskie nie wniosła uwag do sprawozdania z realizacji rocznego
programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok [załącznik Nr 28].
6. Informacja o sporządzeniu protokołu Nr VI/2019 z Sesji Rady Gminy Gronowo
Elbląskie.
Rada Gminy nie wniosła uwag do protokołu.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Z uwagi na to, że Radny Powiatu musiał wyjść na Sesję
w Powiecie, to chciałem poinformować, że otrzymał on odpowiedz od Zarządu Dróg
Powiatowych na interpelacje, które składał na podstawie Państwa wniosków. Pismo to
przekazałem Państwu do wiadomości [załącznik Nr 29].
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są jeszcze jakieś pytania?
Radny Jarosław Grenda – Mam prośbę, czy można przy opinii każdej komisji podawać
wynik głosowania, ponieważ jak usłyszymy, że nie było to jednogłośnie, to wówczas wiemy,
że wystąpił jakiś problem.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Dziękuję za sugestię.
Radny Andrzej Wojtal – Wszędzie jest tzw. akcja posesja. Dlaczego my nie możemy takiej
akcji przeprowadzić w Gminie?
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Proszę Państwa, wszędzie tam, gdzie są tzw. akcje posesja są
one związane z wejściem radykalnym pod banderą tzw. munduru. Mieliśmy do tej pory Straż
Gminną, która została zlikwidowana. My dzisiaj możemy robić taka akcję posesja na zasadzie
i ja w ten sposób bardzo łagodny, można powiedzieć „dyplomatyczny” chciałbym zachęcić
mieszkańców do dbania o te swoje posesje na zasadzie takiego konkursu, jak kiedyś mieliśmy
w Gminie, czyli konkurs na najładniejszą posesję, to być może będzie motywowało jednych
wobec drugich. Nad tym chcielibyśmy się pochylić. Natomiast mundurowo nie mam narzędzi
jako Wójt. W Elblągu robią to Strażnicy Miejscy, którzy mają swoje uwarunkowania prawne.
Chyba, że będzie idea do powrotu Straży Gminnej, ale to jest już nie moja kompetencja.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Ogólnie myślę, że wszędzie jest dobrze.
Nie narzekajmy. Zmieniło się i już nie jest to co kiedyś. Są posesje zadbane. Jednak są na
terenie Gminy dwa pogorzeliska tj. w Jegłowniku przy ul. Młyńskiej i Gronowo Elbląskie,
ul. Kolejowa, które będą teraz straszyć, bo nie ma właściciela, nie ma kto tam zrobić
porządku. Czy są jakieś narzędzia, żeby tych ludzi zmusić do tego, żeby te budynki nie
zagrażały bezpieczeństwu, bo dojdzie do tego, że wydarzy się tam tragedia? Uważam, że nie
są one dobrze zabezpieczone. W Jegłowniku nie jest zabezpieczone w ogóle, a w Gronowie
Elbląskim myślę, że też w bardzo małym stopniu.

10

Radny Jarosław Grenda – Oprócz tego to w Gronowie Elbląskim dochodzi jeszcze walor
estetyczny.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – W trybie art. 52 Prawa budowlanego jest takie mniemanie, że
każdy obiekt techniczny, budowlany powinien być użytkowany i zagospodarowany w sposób
właściwy, zgodny z przeznaczeniem i wszystkimi wymogami technicznymi. My tutaj
próbując tzw. dmuchać na zimne, bo to jest to co możemy zrobić na nieruchomościach nie
stanowiących własność Gminy odsyłamy taką informację do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Wspomniał Pan o dwóch pogorzeliskach. Inspektor Powiatowy
Nadzoru Budowlanego też ma związane ręce z uwagi na niedoprecyzowane sprawy
spadkowe, które długo nie będą doprecyzowane, jeżeli chodzi o pogorzelisko w Jegłowniku.
Podobna sytuacja jest tutaj w Gronowie Elbląskim, ale zaraz po tym pożarze tj. 16.12.2016
roku Gmina zabezpieczyła taśmami, to co mogła zrobić, ale ja natomiast nie mogę tam
ingerować, bo to nie jest własność Gminy. Natomiast oprócz pogorzelisk mamy jeszcze tzw.
michałki, które są w inny sposób zaniedbane. Jeśli chodzi o nieruchomość naprzeciwko
Gminy i inną nieruchomość, która stanowi własność tej samej osoby, to była prowadzona
rozprawa administracyjna w trybie Prawa budowlanego przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego i to jest to co Inspektor mógł zrobić. Nie mamy narzędzi, jako Gmina
abyśmy mogli restrykcyjnie to weryfikować. Aspekt estetyczny, jak najbardziej tak, aspekt
bezpieczeństwa, jak najbardziej tak, do PINB poszły od nas informacje i wskazaliśmy ten
problem.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Myślę, że w tym kierunku musimy
jeszcze raz wysłać pisma, żeby w przyszłości nie miał ktoś pretensji, że nic z tym nie
robiliśmy.
Radny Jarosław Grenda – Poruszając ten nasz aspekt estetyczno-wizualny, to jeszcze
kolejnym minusem zlikwidowania Straży Gminnej jest to, że teraz nie możemy
przeprowadzić tej akcji sprawdzania posesji co do pompowania ścieków. Idzie wiosna,
temperatura jest już inna, „zapachy” inaczej zaczynają krążyć, żeby w centrum Gronowa
Elbląskiego było czuć, jak pompują szamba do rowów, to się normalnie w głowie nie mieści!
Od strony ekologicznej jest to tragedia. Pewnie jakbyśmy się przejechali po wszystkich
wsiach, to znajdzie się, że ktoś w szambie ma rurkę przelewową i pompuje do rowu, ale na
„żywca” w centrum wsi! Nie wiem, jak to wygląda w Jegłowniku, ale tutaj normalnie, jak się
idzie to czuć, w których domach pompują szambo do rowu. Najbardziej zastanawia mnie to,
że tym ludziom mieszkającym obok, to nie przeszkadza. To jest tragedia. Teraz jak nie mamy
Straży Gminnej, to nikt już tego nie sprawdzi, już ten kwitek nie jest potrzebny.
Radny Andrzej Wojtal – Nawiążę jeszcze do tego, że na tej posesji naprzeciwko Gminy jest
bałagan, ale w tym bałaganie pomagają również sąsiedzi. Wrzucają oni tam wszystko. Nawet
telewizor tam leży. Nie wiem, dlaczego sąsiedzi od siebie odrzucają, a na tą działkę sobie
wrzucają?
Radny Tomasz Sobociński – Mogę nawiązać do tego, bo mam działkę w Elblągu i na
wiosnę zawsze była „Akcja posesja” i przychodziło do mnie pismo od Straży Miejskiej
w Elblągu, że stwierdzono bałagan na działce i działka była automatycznie sprzątana, ale
oczywiście sąsiedzi obcinali u siebie gałęzie i je na tą działkę wrzucali. Jednak to ja
dostawałem pismo jako właściciel tej działki i niestety na własny koszt musiałem posprzątać
swój teren.
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Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Niestety właściciel odpowiada. W Jegłowniku
jest działka gminna na ul. Okrężnej i też pracownicy Gminy będą musieli ją posprzątać, bo
sąsiedzi, którzy domagają się oczywiście drogi z asfaltu w trybie pilnym, to co robią na
działce gminnej, to nawet już nie śmieszy. Wszyscy na swojej posesji sprzątają, a poza
płotem, to już jest nie ważne. Będziemy tam musieli wstawić tablicę.
7. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Zamykam VII Sesję Rady Gminy
Gronowo Elbląskie VIII kadencji. Dziękuję za przybycie.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant
Nazaruk Magdalena

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dorosz Krzysztof
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