ZOr.0002.1.2020.MN
Protokół Nr XIV/2020
z Sesji Rady Gminy Gronowo Elbląskie
z dnia 30 marca 2020 roku
Rozpoczęcie obrad sesji godz. 10 30
Zakończenie obrad sesji godz. 11 45
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 XIV Sesję Rady Gminy
Gronowo Elbląskie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam: Wójta Gminy, Panią
Skarbnik Gminy, radnych oraz pracowników Urzędu. W tych trudnych chwilach dla naszego
kraju musieliśmy się dziś, jednak spotkać i obradować, więc bardzo dziękuję za przybycie.
Jest to bardzo ważne, abyśmy w jak najszerszym gronie debatowali nad uchwałami.
Na ogólny stan 15 radnych, zgodnie z listą obecności [załącznik nr 1], obecnych było 15
Radnych, zatem Rada Gminy Gronowo Elbląskie mogła podejmować prawomocne uchwały
i decyzje.
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 20202038 (Druk Nr 11/20),
b) zmian w budżecie na 2020 r. (Druk Nr 12/20),
c) emisji obligacji Gminy Gronowo Elbląskie oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu (Druk Nr 13/20),
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d) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki na 2021 rok (Druk Nr 10/20),
e) zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk Nr 1/20),
f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
(Druk Nr 5/20),
g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Gronowo Elbląskie (Druk Nr 4/20),
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gronowo Elbląskie na
2020 rok (Druk Nr 2/20),
i) przystąpienia Gminy Gronowo Elbląskie do Związku Gmin Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego (Druk Nr 3/20),
j) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia stawek opłat za korzystanie z Cmentarza
Komunalnego w Gronowie Elbląskim (Druk Nr 6/20),
k) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku
wielolokalowym w Jegłowniku przy ulicy Młyńskiej nr 6 (Druk Nr 7/20),
l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (Druk Nr
8/20),
m) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie „w 2020 roku (Druk Nr
9/10).
5. Informacje i komunikaty.
5.1 Przedłożenie sprawozdań z:
a) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach na terenie Gminy Gronowo Elbląskie za
2019 rok,
b) 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 2019 roku,
c) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Gronowo Elbląskie za 2019 rok,
d) Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gronowo Elbląskie za rok
2019,
e) 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 2019 rok.
6. Informacja o sporządzeniu protokołu Nr XIII/2019 z Sesji Rady Gminy Gronowo
Elbląskie.
7. Zakończenie sesji.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak wprowadził zmianę do porządku obrad wprowadzając pod
pozycję 4n projekt uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej na czas
nieoznaczony (Druk Nr 18/20).
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PORZĄDEK OBRAD po zmianach:
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 20202038 (Druk Nr 11/20),
b) zmian w budżecie na 2020 r. (Druk Nr 12/20),
c) emisji obligacji Gminy Gronowo Elbląskie oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu (Druk Nr 13/20),
d) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki na 2021 rok (Druk Nr 10/20),
e) zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk Nr 1/20),
f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
(Druk Nr 5/20),
g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Gronowo Elbląskie (Druk Nr 4/20),
h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gronowo Elbląskie na
2020 rok (Druk Nr 2/20),
i) przystąpienia Gminy Gronowo Elbląskie do Związku Gmin Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego (Druk Nr 3/20),
j) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia stawek opłat za korzystanie z Cmentarza
Komunalnego w Gronowie Elbląskim (Druk Nr 6/20),
k) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku
wielolokalowym w Jegłowniku przy ulicy Młyńskiej nr 6 (Druk Nr 7/20),
l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (Druk Nr
8/20),
m) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie „w 2020 roku (Druk Nr
9/10),
n) użyczenia nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony (Druk Nr 18/20).
5. Informacje i komunikaty.
5.1 Przedłożenie sprawozdań z:
f) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach na terenie Gminy Gronowo Elbląskie za
2019 rok,
g) 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 2019 roku,
h) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Gronowo Elbląskie za 2019 rok,
i) Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gronowo Elbląskie za rok
2019,
j) Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2019 rok.
6. Informacja o sporządzeniu protokołu Nr XIII/2019 z Sesji Rady Gminy Gronowo
Elbląskie.
7. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz stwierdził quorum, a następnie poddał pod
głosowanie imienne [załącznik nr 5] porządek obrad po zmianach [załącznik nr 2].
3. Sprawozdanie Wójta Gminy z bieżącej działalności.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz poinformował, iż każdy z radnych otrzymał
sprawozdanie Wójt Gminy Marcin Ślęzak z bieżącej działalności w materiałach na sesję
[załącznik nr 3].
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 20202038 (Druk Nr 11/20)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie
swojej opinii.
Przewodniczący KBRGiOŚ 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 4] projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2020-2038 (Druk Nr 11/20) [załącznik Nr 5].
Wynik głosowania:
za – 15 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr XIV/76/2020 z dnia 30 marca 2020
roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata
2020-2038 [załącznik Nr 6].
b) zmian w budżecie na 2020 r. (Druk Nr 12/20)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie
swojej opinii.
Przewodniczący KBRGiOŚ Aleksander Lewicki – Komisja Budżetu,
Gospodarczego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Rozwoju
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Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz stwierdził quorum, a następnie poddał pod
głosowanie imienne [załącznik nr 7] projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020r.
(Druk Nr 12/20) [załącznik Nr 8].
Wynik głosowania:
za – 15 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr XIV/77/2020 z dnia 30 marca 2020
roku w sprawie zmian w budżecie na 2020r. [załącznik Nr 9].
c) emisji obligacji Gminy Gronowo Elbląskie oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu (Druk Nr 13/20)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie
swojej opinii.
Przewodniczący KBRGiOŚ Aleksander Lewicki – Komisja Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, przy 1
głosie wstrzymującym się.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz stwierdził quorum, a następnie poddał pod
głosowanie imienne [załącznik nr 10] projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy
Gronowo Elbląskie oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Druk Nr 13/20)
[załącznik Nr 11].
Wynik głosowania:
za – 11 głosów
przeciw – 2 głosy
wstrzymało się – 2 głosy
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr XIV/78/2020 z dnia 30 marca 2020
roku w sprawie emisji obligacji Gminy Gronowo Elbląskie oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu [załącznik Nr 12].
d) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
fundusz sołecki na 2021 rok (Druk Nr 10/20)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Radna Wioleta Goldberg – Mam jeszcze jedno pytanie. Wiem, że dyskusja już była na ten
temat, ale czy były jakieś konsultacje prowadzone w tej sprawie również z sołtysami? Czy
jest jakieś porównanie na co te koszty indywidualnie na dane sołectwo idą?
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Nie przeprowadzaliśmy takich konsultacji w zakresie
porównywania. Chodzi o sołectwo do sołectwa?
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Radna Wioleta Goldberg – Tak. Jednak może nie chodzi mi o porównanie, a takie
zestawienie, ale konsultacji również nie było?
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Nie.
Radny Jarosław Grenda – Zestawienie na pewno było robione, bo Wójt wie na co te środki
były przeznaczone.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Tak, mamy takie zestawienia i Pani Skarbnik przygotowuje
taką informację pod kątem wotum zaufania tzn. na co te środki były wydatkowane. Jednak
czysto, żywych konsultacji nie przeprowadzaliśmy.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie swojej opinii.
Przewodniczący KBRGiOŚ Aleksander Lewicki – Komisja Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 1 głos
przeciw.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz stwierdził quorum, a następnie poddał pod
głosowanie imienne [załącznik nr 13] projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 rok (Druk
Nr 10/20) [załącznik Nr 14].
Wynik głosowania:
za – 13 głosów
przeciw – 2 głosy
wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr XIV/79/2020 z dnia 30 marca 2020
roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki na 2021 rok [załącznik Nr 15].
e) zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk Nr 1/20)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie
swojej opinii.
Przewodniczący KBRGiOŚ 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 16] projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Druk Nr 1/20) [załącznik Nr 17].
Wynik głosowania:
za – 15 głosów
przeciw – 0 głosów
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wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr XIV/80/2020 z dnia 30 marca 2020
roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi [załącznik Nr 18].

f) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
(Druk Nr 5/20)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Radny Jarosław Grenda – Jak z tą propozycją zmniejszenia kwoty o 2,00 zł ze względu na
posiadanie swojego kompostownika? Najłatwiej byłoby jeśli byśmy wprowadzili korektę do
projektu uchwały i wprowadzili nie 1,00 zł, a 2,00 zł. Inaczej byśmy musieli odrzucić
uchwałę i na następnym spotkaniu ją podjąć. Może lepiej zrobić jej korektę?
Radna Joanna Urbaniak – W projekcie uchwały nie mieliśmy wpisanych kwot.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Macie Państwo projekt uchwały i w tym momencie może być
dyskusja, ile Państwo żądacie i ta kwota zostanie wpisana. Następnie zostanie to przesłane do
organy nadzorczego.
Radny Jarosław Grenda – Czyli zostajemy przy kwocie 23,00 zł i 2,00 zł obniżki dla osób,
które kompostują?
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Osoba, która będzie kompostowała
będzie płaciła 21,00 zł, a osoba, która nie będzie tego robić zapłaci 23,00 zł.
Radna Joanna Urbaniak – Także wprowadzamy 2 krotność kary, czyli 46,00 zł.
Wszyscy Radni wyrazili pozytywną opinię ustalając, że:
1. miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie wynosić będzie
23,00 zł na jednego mieszkańca,
2. w przypadku niewypełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów, stawkę
opłaty ustala się w wysokości dwukrotności stawki określonej w ust. 1, tj. 46,00 zł na
jednego mieszkańca,
3. zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli
nieruchomości
zabudowanych
budynkami
mieszkalnymi
jednorodzinnymi,
kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym. Zwolnienie przysługuje na jednego mieszkańca w wysokości
2,00 zł miesięcznie.
Radny Tomasz Sobociński – Czyli za odpady niesegregowane płaci dwukrotnie?
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Zgodnie z nowelizacją tej ustawy nie można nie segregować,
ale ktoś źle posegreguje, to jest po prostu kara. Można tą stawkę ustalić do 4 krotności, ale
większość gmin zastosowała 2 krotność stawki.
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Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie swojej opinii.
Przewodniczący KBRGiOŚ 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 18] projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (Druk Nr 5/20) [załącznik Nr 19].
Wynik głosowania:
za – 15 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr XIV/81/2020 z dnia 30 marca 2020
roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
[załącznik Nr 20].
g) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 4/20)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie
swojej opinii.
Przewodniczący KBRGiOŚ 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 21] projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 4/20) [załącznik
Nr 22].
Wynik głosowania:
za – 15 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr XIV/82/2020 z dnia 30 marca 2020
roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Gronowo Elbląskie [załącznik Nr 23].
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h) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gronowo Elbląskie na
2020 rok (Druk Nr 2/20)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Proszę Komisję Rewizyjną o przedstawienie swojej opinii.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Joanna Urbaniak – Komisja
jednogłośnie, 5 głosami za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Rewizyjna

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz stwierdził quorum, a następnie poddał pod
głosowanie imienne [załącznik nr 24] projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gronowo Elbląskie na 2020 rok (Druk Nr 2/20) [załącznik
Nr 25].
Wynik głosowania:
za – 15 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr XIV/83/2020 z dnia 30 marca 2020
roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gronowo
Elbląskie na 2020 rok [załącznik Nr 26].
i) przystąpienia Gminy Gronowo Elbląskie do Związku Gmin Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego (Druk Nr 3/20)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie
swojej opinii.
Przewodniczący KBRGiOŚ Aleksander Lewicki – Komisja Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego i Ochrony Środowiska negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, 5 głosów
przeciw.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz stwierdził quorum, a następnie poddał pod
głosowanie imienne [załącznik nr 27] projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy
Gronowo Elbląskie do Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego (Druk Nr
3/20) [załącznik Nr 28].
Wynik głosowania:
za – 1 głos
przeciw – 14 głosów
wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie nie podjęła projektu uchwały w sprawie przystąpienia
Gminy Gronowo Elbląskie do Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego
(Druk Nr 3/20).
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j) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia stawek opłat za korzystanie z Cmentarza
Komunalnego w Gronowie Elbląskim (Druk Nr 6/20)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie
swojej opinii.
Przewodniczący KBRGiOŚ 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 29] projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przyjęcia stawek opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Gronowie Elbląskim
(Druk Nr 6/20) [załącznik Nr 30].
Wynik głosowania:
za – 15 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr XIV/84/2020 z dnia 30 marca 2020
roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia stawek opłat za korzystanie z Cmentarza
Komunalnego w Gronowie Elbląskim [załącznik Nr 31].
k) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku
wielolokalowym w Jegłowniku przy ulicy Młyńskiej nr 6 (Druk Nr 7/20)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie
swojej opinii.
Przewodniczący KBRGiOŚ 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 32] projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielolokalowym w Jegłowniku przy
ulicy Młyńskiej nr 6 (Druk Nr 7/20) [załącznik Nr 33].
Wynik głosowania:
za – 15 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr XIV/85/2020 z dnia 30 marca 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w budynku
wielolokalowym w Jegłowniku przy ulicy Młyńskiej nr 6 [załącznik Nr 34].
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l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (Druk Nr
8/20)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie
swojej opinii.
Przewodniczący KBRGiOŚ 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 35] projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (Druk Nr 8/20) [załącznik Nr 36].
Wynik głosowania:
za – 15 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr XIV/86/2020 z dnia 30 marca 2020
roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości
[załącznik Nr 37].
m) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie „w 2020 roku (Druk Nr
9/10)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie
swojej opinii.
Przewodniczący KBRGiOŚ 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 38] projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Gronowo Elbląskie „w 2020 roku (Druk Nr 9/10) [załącznik Nr 39].
Wynik głosowania:
za – 14 głosów
przeciw – 1 głos
wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr XIV/87/2020 z dnia 30 marca 2020
roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gronowo Elbląskie „w 2020 roku [załącznik Nr 40].
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n) użyczenia nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony (Druk Nr 18/20)
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – Czy są pytania do projektu uchwały?
Proszę Komisję Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska o przedstawienie
swojej opinii.
Przewodniczący KBRGiOŚ 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 41] projekt uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości
gruntowej na czas nieoznaczony (Druk Nr 18/20) [załącznik Nr 42].
Wynik głosowania:
za – 15 głosów
przeciw – 0 głosów
wstrzymało się – 0 głosów
Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęła uchwałę Nr XIV/88/2020 z dnia 30 marca 2020
roku w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony [załącznik Nr 43].
4. Informacje i komunikaty.
Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Dorosz – wiele tych komunikatów nie ma,
ponieważ wszystkie imprezy zostały odwołane. Dnia 08 lutego 2020 roku uczestniczyłem
w zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP Jegłownik. Dnia 20 lutego 2020 roku wspólnie
z wójtem Gminy złożyłem kwiaty pod pomnikiem Powstańców Listopadowych w Fiszewie.
Dnia 24 lutego 2020 roku wraz z radnymi Gminy i Wójtem Gminy wziąłem udział
w spotkaniu z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku. Na spotkaniu
rozmawialiśmy o stanach dróg powiatowych na terenie Gminy. Dnia 8 marca 2020 roku
Sołectwo Jegłownik i Sołectwo Nogat zorganizowało Dzień Kobiet w Jegłowniku. Dziękuję.
Radny Jarosław Grenda – Czy wiadomo, jak wygląda kwestia środków skierowanych do
szkół i przedszkoli? Czy przyszły już dotarły jakieś środki? Czy są już przepisy jak je
rozliczać?
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Na chwilę obecną w kwestii finansowej nic nie możemy
powiedzieć. Od 25 marca 2020 roku funkcjonuje rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej dotyczące potencjalnych godzin ponadwymiarowych, gdzie to dyrektor ma
dyspozycję do tego, żeby te nadgodziny wyliczać i to jest jakby jedyne rozporządzenie, na
którym my dziś bazujemy. Nie wiemy, jak będzie wyglądał egzamin klas VIII lub jak będą
wyglądały egzaminy do szkół ponadpodstawowych. Czy to konkurs świadectw, czy nie, tego
nie wiemy. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, więc spodziewamy się wszystkiego. Pani
Skarbnik Gminy na komisji BRGiOŚ mówiła, że nie mamy jeszcze do tej pory informacji
o jakiejkolwiek subwencji, gdzie w poprzednich latach do połowy marca już taką informację
posiadaliśmy.
Skarbnik Gminy Natalia Kadamus – Odnośnie finansowania, dziś przeczytałam jeszcze
taką informację o uruchomieniu programu, gdzie można składać wnioski o nabycie tabletów
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(laptopów) i samorządy mogą swobodnie wydawać środki na ten cel, a Rząd później nam
zwróci.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Kryteria nie są tutaj do końca określone. Informację tą
weryfikujemy. W tej sprawie monitowała do mnie Radna Iwona Grela.
Radny Jarosław Grenda – Czy są sygnały od rodziców, że mają np. problem z internetem?
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Na chwile obecną nic nie wiem.
Radna Katarzyna Zajkowska – To jest obowiązek Dyrektora szkoły. Kuratoria Oświaty
zobligowały Dyrektorów szkół do tego, żeby wśród rodziców przeprowadzić tzw. wywiad czy
my, jako rodzice jesteśmy wyposażeni w internet. Jeżeli się okaże, że nie, to Dyrekcja jest
zobligowana do tego, żeby uczniowi dostarczyć materiały w formie papierowej np. przez
pocztę.
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Na chwilę obecną, według danych na terenie Gminy Gronowo
Elbląskie 12 osób odbywa kwarantannę domową. Nie ma informacji o osobach zarażonych.
Gmina również został zobowiązana do organizowania kwarantanny w przypadku osób, które
nie miałyby tej kwarantanny, gdzie odbyć. Mamy przygotowane dwa wolnostojące obiekty,
ale będziemy szli także w kierunku takim, aby każda świetlica wiejska była to tego celu
przeznaczona. Na chwile obecna nie mamy takich symptomów, że takie sytuacje mogą mieć
miejsce.
Radna Joanna Urbaniak – Czy tym 12 osobom, Gmina coś zapewnia?
Wójt Gminy Marcin Ślęzak – Nie. Na granicy osoby w karcie lokalizacyjnej wpisują, że
mają, gdzie odbyć tą kwarantannę i wówczas wszystko jest po stronie rodziny.
5.1 Przedłożenie sprawozdań z:
a) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach na terenie Gminy Gronowo Elbląskie za
2019 rok
Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach na terenie Gminy
Gronowo Elbląskie za 2019 rok [załącznik Nr 44]
b) 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 2019 roku
Rada Gminy 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 2019 roku [załącznik Nr 45]
c) Sprawozdanie
z
realizacji
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gronowo Elbląskie za 2019 rok
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Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gronowo Elbląskie za 2019 rok [załącznik Nr 46]
d) Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gronowo Elbląskie za rok
2019
Rada Gminy nie wniosła uwag do sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Gronowo Elbląskie za rok 2019 [załącznik Nr 47]
e) 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 2019 rok.
Rada Gminy 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 2019 rok [załącznik Nr 48]
5. Informacja o sporządzeniu protokołu Nr XIII/2019 z Sesji Rady Gminy Gronowo
Elbląskie.
Rada Gminy nie wniosła uwag do protokołu.
6. Zakończenie sesji.
Przewodniczący Rady Krzysztof Dorosz – Zamykam XIV 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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