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Protokół Nr XXX 

z obrad XXX (trzydziestej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 

2017 roku w godz. od 14
00

 do 15
36

 
W której uczestniczyli: 

Wójt Gminy -  Bohdan Mohyła 

Sekretarz Gminy – Krystyna Piotrowska 

Skarbnik Gminy – Barbara Król 

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak 

Kierownik Referatu  Organizacyjnego i Oświaty – Agnieszka Wierzchowska 

Sołtys wsi Przytuły – Bogumił Turek 

Sołtys wsi Harsz – Stanisław Borysiewicz 

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Krzysztof Kołaszewski 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie LGR – Marta Grochocka 

 

Pkt 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum 

Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska otworzyła XXX sesję Rady Gminy w Pozezdrzu 

witając Radnych, Wójta oraz osoby uczestniczące w sesji. 

Następnie stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi wymagane 

quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji.   

Nieobecni:  

Radna Sylwia Kołosińska. 

Radna Marzena Banaszak. 

Radna Krystyna Żołondek – dołączyła do obrad sesji o godz. 14
25

. 

 

Pkt 2 

Powołanie  sekretarza obrad 

Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Mariana Kaczorowskiego,  

który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji na XXX posiedzeniu sesji, innych propozycji nie 

zgłoszono. 

Głosowanie: 

Za – 12 

 

Pkt 3 

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że radni otrzymali proponowany porządek obrad sesji, do 

którego nie wnosi się żadnych zmian.  

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 

2. Powołanie Sekretarza obrad. 

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXVIII Sesji Rady Gminy. 

5. Przyjęcie przez Radę protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy. 

6. Informacja Przedstawiciela Wielkie Jeziora Mazurskie LGR o możliwościach 

dofinansowania przedsięwzięć w ramach PROW 2014 – 2020 oraz PORiM 2014 – 2020. 

7. Informacje z działalności międzysesyjnej: 

a) przewodniczącego Rady Gminy 

b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska 

d) przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 

e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej 

f) zapytania radnych do przekazanych informacji. 

8. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz udzielane odpowiedzi. 

9. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku. 
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10. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, 

którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub gminę; 

b) określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018; 

c) opłaty miejscowej na rok 2018; 

d) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Pozezdrze na lata 2017 – 

2020; 

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów przyległych do jeziora Wilkus w obrębie geodezyjnym Przytuły, gmina Pozezdrze; 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów „KOŃSKA PLAŻA” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze; 

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów „LEMIĘT” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze; 

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów przyległych do jezior Harsz i Mały Harsz w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina 

Pozezdrze; 

i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów „BRZOZOWA DOLINA” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze; 

j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów „WICHROWE POLE” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze; 

k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów „PTASIA ŁĄKA” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze; 

l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

terenach obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze; 

m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów „SPOKOJNY ZAKĄTEK” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze; 

n) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów „GRZYBOWY ZAKĄTEK” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze; 

o) zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

11. Zapytania i informacje. 

12. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Pkt  4 

Przyjęcie przez Radę protokołu  z XXVIII Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że protokoły  były wyłożone na pół godziny przed sesją 

Rady Gminy w celu zapoznania się.  

Poddała  pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy. 

 

Głosowanie: 

Za – 12 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 

 

Pkt  5 

Przyjęcie przez Radę protokołu  z XXIX Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady poddała  pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy. 

 

Głosowanie: 

Za – 12 

Wstrzymujących się – 0 
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Przeciw – 0 

 

Pkt 6 

Informacja Przedstawiciela Wielkie Jeziora Mazurskie LGR o możliwościach dofinansowania 

przedsięwzięć w ramach PROW 2014 – 2020 oraz PORiM 2014 – 2020. 

Przewodnicząca Rady – przywitała Panią Martę Grochocką, przedstawiciela WJM LGR i 

poprosiła o zabranie głosu. 

Pani M Grochocka – przedstawiła ofertę lokalnej strategii rozwoju opracowaną w standardach 

rozwoju lokalnego kierowanego przez Lokalną Społeczność (RLKS). Większość z państwa obecna 

była rok temu, jak przedstawiałam na sesji możliwości dofinansowań. Jeśli chodzi o budżet strategii 

to nic się nie zmieniło od poprzedniego roku. P. Grochocka wyjaśniła jak powinien wyglądać 

wniosek o dofinansowanie składany do Stowarzyszenia WJM LGR. Przedstawiła możliwości 

korzystania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i z projektów 

grantowych. Zaprezentowała również dotychczas zrealizowane nabory wniosków, a także nabory 

wniosków, które niebawem będą ogłoszone. 

 

Pkt 7 

Informacje z działalności międzysesyjnej: 

a) przewodniczącej Rady Gminy: Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska poinformowała, 

że w okresie międzysesyjnym pełniła dyżury, podpisywała uchwały oraz przygotowywała 

porządek obrad sesji. W dniu 20 października uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy w Pozezdrzu, związanym z tematyką sesji.  

b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: Paweł Roch Przewodniczący Komisji 

poinformował, że komisja odbyła jedno spotkanie 20 października 2017 r., na którym były 

omawiane tematy sesji. 

c) przewodniczącej Komisji Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: 

Elżbieta Krzyżewska Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja spotkała się raz w 

dniu 19 października 2017 r.,  była omawiana tematyka sesji. 

d) przewodniczącej Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych: Katarzyna 

Nowacka Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja spotkała się raz 17 października 

2017 r., celem było omówienie tematyki sesji. 

e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej: 
Wójt oznajmił, że sprawozdania z poszczególnych referatów zostaną załączone do protokołu. 

Wydano n/w Zarządzenia : 

NR 99/17 w sprawie ustalenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Pozezdrze. 

NR 100/17  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Pozezdrze położonych w obrębie geodezyjnym Pozezdrze gmina Pozezdrze. 

NR 101/17 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w 

obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze,stanowiących własność gminy Pozezdrze. 

NR 102/17 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Pozezdrze, położonych w obrębie 

geodezyjnym Pozezdrze gmina Pozezdrze. 

NR 103/17 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

NR 104/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych. 

NR 105/17 w sprawie ustalenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pozezdrze. 

NR 106/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2017 rok. 

NR 107/17 w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Pozezdrze na 2017 rok. 

NR 108/17  w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla części terenu znajdującego się na 
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działce nr 2/2 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze. 

NR 109/17 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla części terenu znajdującego się na 

działce nr 365/49 obręb Harsz, gmina Pozezdrze. 

NR 110/17 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

NR 111/17 w sprawie ustalenia Regulaminu przydziału miejsc handlowych przy cmentarzu w 

okresie świąt Wszystkich Świętych 

NR 112/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pod 

nazwą:” Przebudowa drogi położonej w m. Radziszewo na działce nr ewid. 11/10 obręb 

Krzywińskie, gm. Pozezdrze”. 

NR 113/17 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w 

obrębie geodezyjnym Kuty, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze. 

NR 114/17 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w 

obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze. 

NR 115/17 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w 

obrębie geodezyjnym Kolonia Pozezdrze,gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze. 

NR 116/17 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w 

obrębie geodezyjnym Wyłudy, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze.  

NR 117/17 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w 

obrębie geodezyjnym Kuty, gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze. 

NR 118/17 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu. 

NR 119/17 w sprawie ustalenia cen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w 

obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze, stanowiących własność gminy Pozezdrze. 

NR 120/17 w sprawie ogłoszenia konsultacji programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego o wolontariacie, działającym na terenie Gminy Pozezdrze. 

Obwieszczenia: 

NR 8/2017 o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie „Mazurskiej Pętli 

Rowerowej” w zakresie budowy miejsc obsługi rowerzystów (dwie wiaty wypoczynkowo-

rekreacyjne z sanitariatami, elementy małej architektury) oraz ścieżek rowerowych na działce oznaczonej 

nr ewid. 2/2, 31, 369/4, 369/7, 382/12,987/1, 450 w obrębie Pozezdrze, gm. Pozezdrze. 

Uczestnictwo w spotkaniach: 
- 5 września  2017  

Udział w Narodowym Czytaniu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Pozezdrzu 

Udział w spotkaniu z Dyrektorem Kuratorium Oświaty w Olsztynie Delegatura w Ełku Dariuszem 

Jurczykowskim 

Udział w spotkaniu z p. Zamana.    

- 6 września 2017  

Udział w powitaniu delegacji z Ukrainy w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu 

Spotkanie z delegacją z Ukrainy  

Udział w spotkaniu z ogniskiem z delegacją z Ukrainy.   

- 7 września 2017 

Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Józefy Tomaszewskiej- Czerwonki w 

Giżycku 

Udział w spotkaniu z dyrektor MCZ SzP P ZOZ Katarzyną Kopiczko 

Uczestnictwo w kolacji i ognisku z delegacją z Ukrainy.    

- 8 września 2017 

Udział w pożegnaniu delegacji z Ukrainy 

Udział w Dożynkach Diecezji Ełckiej. 

- 10 września 2017  

Udział w Dożynkach Powiatowych w Budrach.  

11 września 2017  
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Udział w spotkaniu z Władysławem Żygadło z Zarządu CWKS-u Vęgoria. 

Udział w spotkaniu z Michałem Lampart 

Udział w  zebraniu sołeckim w Gębałce.  

- 12 września 2017 

Udzielenie ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Pozezdrzu. 

- 19 września 2017  

Udział w zebraniu sołeckim w  Przytułach.  

- 20 września 2017  

Udział w zebraniu sołeckim we wsi Krzywińskie.  

- 23 września 2017   

Udział w zebraniu sołeckim w Stręgielku. 

- 26 września 2017  

Udział w zebraniu sołeckim w Kolonii Pozezdrze  

- 27 września 2017  

Udział w spotkaniu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami 

- 3 października 2017  

Udział w spotkaniu z p. Zbigniewem Cherek 

Udział w spotkaniu dot. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  

- 5 października 2017  

Podpisanie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Józefy Tomaszewskiej Czerwonki w 

Giżycku 

Udział w spotkaniu z Prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Węgorzewie.  

- 8 października 2017  

Udział w koncercie galowym muzyki cerkiewnej w Giżycku  

- 10 października 2017  

Udział w spotkaniu z Anną Borkowską Pełnomocnikiem Dyrektora Państwowego Zespołu Pieśni i 

Tańca "Śląsk"   

- 11 października 2017  

Udział w spotkaniu z Fundacją Wielkich Jezior Mazurskich 2020 Mikołajki  

Udział w spotkanie z p. Łukasiewiczem 

Udział w spotkaniu z p. Zbigniewem Cherek oraz Prezesem Pawłem Pytlem i pracownikami ZUK 

w Węgorzewie.   

- 13 października 2017  

Udział w uroczystym apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu 

Udział w spotkaniu z sołtysami, przedstawicielami OSP i przedstawicielami z organizacji 

pozarządowych- podsumowanie organizacji dożynek 

Wójt – poinformował, że od tej pory wyboru starostów gminnych dożynek będą dokonywały sołectwa. 
 

- 16 października 2017 

Udział w posiedzeniu Rady Warmińsko- Mazurskiej Izby Rolniczej w Baniach Mazurskich  

Udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 

- 19 października 2017  

Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

- 20 października 2017   

Udział w spotkaniu z Burmistrzem Giżycka Wojciechem Iwaszkiewiczem  
Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. 

Wójt – dodał, że została oddana do użytku droga asfaltowa do miejscowości Radziszewo o długości ok. 1 

km., przymierzamy się również do zrobienia następnej drogi w Kutach oraz w Harszu. Jest szansa na 

uzyskanie dofinansowania na remont drogi w Nowym Harszu. Dzisiaj również zadzwoniła Pani Mecenas z 

informacją, że zakończyła się pomyślnie dla nas sprawa z powództwa pracownika zwolnionego przeze mnie 

wcześniej, który do tej pory sądził się z nami o odszkodowanie. W tej sprawie odbyło się wiele rozpraw, 

niestety straciliśmy na to dużo czasu. Kolejną pozytywną sprawą jest fakt, że p. Agnieszka Saczek otrzymała 

dofinansowanie na siłownię zewnętrzną, która będzie montowana przy placu zabaw obok „Orlika”. Robimy 

remont budynku straży pożarnej w Pozezdrzu, łącznie z wymianą drzwi. Proszę również państwa abyście 

wydali opinię na temat pomocy finansowej dla Szpitala Powiatowego. 
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f) zapytania radnych do przekazanych  informacji: 

Brak zapytań do przekazanych informacji. 

Pkt 8 

Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz udzielane odpowiedzi: 

Radny Kaczorowski M – zwrócił się do Wicestarosty w sprawie drogi w miejscowości Harsz. Przy 

wjeździe do miejscowości Harsz pod barierką jest załamany asfalt i trzeba to jakoś zabezpieczyć, z 

przeciwnej strony jest zjazd z asfaltu na drogę gminną, którym nie da się zjechać. Podczas remontu 

asfalt drogi powiatowej został podwyższony, przez co droga gminna znajduje się dużo niżej i 

wypadałoby zrobić tam zjazd, aby zlikwidować ten uskok. Drugą sprawą jest problem z drzewami, 

jadąc z Pozezdrza w kierunku Pieczarek znajdują się dwa drzewa znacznie przechylone w kierunku 

jezdni, należy je usunąć. 

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Krzysztof Kołaszewski – spytał czy te drzewa są 

zdrowe. 

Radny Kaczorowski M – odpowiedział, że niestety drzewa są zdrowe, ale był świadkiem 

wypadku, gdzie jechał większy samochód i ładunek z samochodu spadł na asfalt, ponieważ drzewa 

zaczepiły o ładunek.  

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Krzysztof Kołaszewski – powiedział, że złoży wniosek 

do Wójta o wycinkę, ale nie będzie łatwo, ponieważ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

może nie wyrazić zgody. Na nowo robionej drodze Węgorzewo – Srokowo rośnie kilkanaście 

drzew, które są totalnie zniszczone przez naczepy jeżdżących tirów, zwracaliśmy się nawet nie o 

wycinkę tylko o podcięcie konarów, które wychodzą w skrajnię jezdni i nadal nie uzyskaliśmy 

pozwolenia. W związku z tym podejmiemy próby, ale nie daję gwarancji, że zostanie to pozytywnie 

załatwione. 

Wójt – na drodze do miejscowości Pieczarki była wydana decyzja i do tej pory te drzewa nie są 

wycięte. 

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Krzysztof Kołaszewski – wycinki możemy dokonywać 

w okresie pozalęgowym, teraz właśnie wchodzimy w okres pozalęgowy i sukcesywnie będziemy 

wycinać wskazane drzewa. 

Radna Fliszkiewicz E – zwróciła się do Wicestarosty o naprawę drogi ul. 1 Maja, chodzi o drogę 

szutrową koło p. Liminowicza. 

Radny Grabiński M – ta droga wielokrotnie była już zgłaszana i było obiecana, że zostanie 

zrobiona i będą wycięte zakrzaczenia. 

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Krzysztof Kołaszewski – przypuszczam, że na pewno 

dojdzie do wycinki zakrzaczeń, na razie odkrzaczona została droga Stręgielek – Krzywińskie i 

zebrane zostały z niej pobocza. Wiele dróg planowaliśmy zrobić już dawno i dzwoniąc w tej 

sprawie Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mówił, że jutro jadą na tę drogę, ale jutro spadł 

deszcz, który padał przez kolejne trzy tygodnie i droga znów została niezrobiona, bo byłoby wręcz 

niegospodarne żeby w błoto sypać piasek. 

Radny Cudowski M – wracam już po raz kolejny do tematu „traktu sztynorckiego”, na ul. 

Pogodnej chodnik jest w opłakanym stanie, zwracałem już na to uwagę i nic nie zostało z tym 

zrobione. Dodatkowo kiedy macie zamiar i czy macie zaplanowane w budżecie zrobienie drogi od 

kościoła w stronę Pieczarek. Jak był robiony „trakt sztynorcki” Pani Starosta obiecała, że zrobimy 

tę drogę jak będzie robiona droga do Kut. Droga na Kuty została wykonana, a tam dalej nie ma 

żadnego postępu, chciałbym konkretnej deklaracji ze Starostwa kiedy to będzie zrobione. Do nas 

powiat występuje o pomoc i w miarę swoich możliwości staramy się pomóc, ale my też oczekujemy 

czegoś od powiatu. 

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Krzysztof Kołaszewski – odpowiadam jako 

przedstawiciel organu, natomiast trudno mi jest odpowiadać za czyjeś obietnice. Ten odcinek drogi 

nie ma żadnych szans na dofinansowanie zewnętrzne, ponieważ jest to zbyt krótki odcinek. 

Postaramy się wykonać remont w ramach zadań własnych Zarządu Dróg. Na terenie gminy 

Pozezdrze Zarząd Dróg wykonywał naprawy z wypracowanych w budżecie pieniędzy, miała być 

robiona droga obok kościoła, ale musieliśmy zrobić załamanie drogi prowadzącej do wsi Wyłudy 

oraz odcinek drogi do Kut, nakładka chyba z 50 m. Czekam również na wykonanie zadoleń przy 
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Panie Krupa w Krzywińskich, potrzebujemy jeszcze nakładkę na wjeździe do miejscowości 

Przerwanki, ponieważ zrobiła się tam wyskocznia, a przy kościele nie jest jeszcze tak źle jak w 

tamtych miejscach. 

Radny Cudowski M – spytał co z chodnikiem na ul. Pogodnej, ten chodnik niedługo się rozjedzie, 

jest tam żwirowa podsypka, a miała być cementowa i ludzie cały czas będą interweniować w tej 

sprawie. 

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Krzysztof Kołaszewski – spytał jaka jest propozycja 

mieszkańców. 

Radny Cudowski M – ja się na tym nie znam dlatego nie mogę podać żadnej propozycji, zgłaszam 

tylko problem, że jest to źle wykonane. 

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Krzysztof Kołaszewski – obecnie nie widzę 

możliwości, żebyśmy teraz podjęli się remontu prawie nowego chodnika. Obecnie w budżecie nie 

mamy przewidzianych pieniędzy na taką inwestycję. 

Radny Sikorski T – w Pieczarkach należy złagodzić zjazd do p. Hołowacz, jest tam uskok, a jak 

woda wymyje to całkiem nie da się zjechać na tę drogę. 

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Krzysztof Kołaszewski – spytał czy Dyrektor Zarządu 

Dróg Powiatowych będzie wiedział, o którą drogę chodzi i czy było to już zgłaszane do ZDP. 

Radny Sikorski T – było to już zgłaszane i Zarząd Dróg wie o którą drogę chodzi. 

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Krzysztof Kołaszewski – wszyscy, zarówno wy jak i ja  

pracujemy w samorządach na budżecie i wiemy, że nie sposób naprawić wszystkie drogi. Bardzo 

miło jest pochwalić się drogą taką jak np. teraz w Radziszewie, ale ja bardzo często jeżdżę po 

drogach gminnych i drogi w gminie Pozezdrze również mają bardzo wiele do życzenia i jakbym był 

mieszkańcem tej gminy to też chciałbym jeździć po dobrych drogach gminnych. Wszyscy mamy te 

same problemy, pozostało nam tylko jak najlepiej gospodarować budżetem, aby zrobić jak 

najwięcej dróg. W stosunku go gminy Budry i gminy Węgorzewo w gminie Pozezdrze robimy 

naprawdę bardzo dużo na drogach. 

Radny Olszewski A – potwierdził wykonane przez powiat prace, poza załataniem dziur zostały 

również bardzo ładnie zebrane pobocza i wycięte zakrzaczenia. 

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Krzysztof Kołaszewski – dodał, że odkrzaczenie jest 

też bardzo dużym ułatwieniem i oszczędnością w sezonie zimowym gdy musimy odśnieżać drogi. 

Radna Krzyżewska E – podziękowała za zrobienie drogi Przerwanki – Kruklanki, należałoby 

jeszcze w niektórych miejscach zebrać pobocza. Na tej nowo zrobionej drodze już są miejsca gdzie 

podsypka została wypłukana i znów robią się dziury. 

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Krzysztof Kołaszewski – byłem na tej drodze zaraz po 

tym jak została zrobiona i rzeczywiście nie wszystko zostało dokładnie wykonane, ale zwróciłem 

już uwagę pracownikom, którzy to robili i mają to poprawić w najbliższym czasie. 

Radna Krzyżewska E – na wysokości posesji p. Dziedzickich jest konieczność wycięcia 

zakrzaczeń, ponieważ jest tam przewężenie drogi i jak zarosło to jest problem żeby się nawet minąć 

samochodami osobowymi. Generalnie do odkrzaczenia nadają się wszystkie drogi we wsi 

Przerwanki. Należy również poprawić zjazd z asfaltu na bruk, ponieważ jest w bardzo złym stanie. 

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Krzysztof Kołaszewski – najlepiej żeby był tam 

asfaltowy zjazd, jak uporamy się zresztą zaplanowanych inwestycji to postaramy się to zrobić. 

Radny Łabacz R – zgłosił, że przy drodze powiatowej w kierunku Kut, tuż przed mostem, po lewej 

stronie ktoś wysypał śmieci, jakieś szmaty itd. 

Przewodnicząca Rady – poprosiła Wicestarostę, aby odpowiednio wcześniej zaplanować  

sprzątanie poboczy przy wszystkich drogach powiatowych, ponieważ od dawna nie były   

sprzątane. Może niekoniecznie teraz, ale chociażby na wiosnę. 

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Krzysztof Kołaszewski – oczywiście zlecę wykonanie 

tych prac, może nie będzie to dokładne sprzątnięcie takie jak byśmy chcieli, ale postaramy się żeby 

chociaż te największe skupiska śmieci pozabierać, ponieważ wizualnie bardzo nieładnie to wygląda. 

Śmieci przy rzece Sapina, o których wspomniał p. Łabacz również zostaną zabrane. 

Sołtys wsi Harsz – Stanisław Borysiewicz – spytał Wicestarosty czy mógłby przedstawić 

konkretne terminy zrobienia drogi Pozezdrze – Harsz. 

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Krzysztof Kołaszewski – konkretnego terminu podać 
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nie mogę, w roku bieżącym była robiona droga z Harszu do Sztynortu ze względu na półmaraton. 

W tym roku priorytetem jest dla nas remont mostu w Sztynorcie, nie mamy tam żadnej możliwości 

uzyskania dofinansowania musimy więc koszty całej inwestycji tj. 300-400 tys. zł. pokryć z 

własnych środków. Ta kwota jest równowarta z remontem całej drogi w Harszu. 

Sołtys wsi Harsz – Stanisław Borysiewicz – mnie interesuje droga w Harszu, a nie w Sztynorcie. 

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Krzysztof Kołaszewski – gmina Pozezdrze jest 

związana ze Sztynortem, tam jest granica gmin, jest to również szlak turystyczny dlatego ten most 

jest bardzo ważny. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy musieli zamknąć most i droga w ogóle nie 

będzie przejezdna. 

 

Pkt 9 

Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku: 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pawła 

Racha. 

Radny Roch P – komisja rewizyjna postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu 

gminy za pierwsze półrocze 2017 roku – opinia w załączeniu do protokołu. 

Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie przyjęcie informacji o przebiegu wykonania 

budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku. 

Głosowanie 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 
 

Pkt 10 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, 

którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, 
 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o zajęcie stanowiska przez poszczególne komisje. 

Komisje jednogłośnie za projektem uchwały. 

Przewodnicząca Rady B Ginkowska poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski. 

Głosowanie 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 

 

Uchwała Nr XXX/165/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy 

uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę – w załączeniu do protokołu. 

 

b) określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018, 
Przewodnicząca Rady B Ginkowska poprosiła o stanowiska komisji. 

Komisje jednogłośnie za projektem uchwały. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przeprowadzenie imiennego głosowania. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M Kaczorowski. 

Głosowanie : 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 

 

Uchwała Nr XXX/166/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 
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określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 - w załączeniu do protokołu. 

 

c) opłaty miejscowej na rok 2018, 
Przewodnicząca Rady B Ginkowska poprosiła o stanowiska komisji. 

Komisja rewizyjna oraz Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych: jednogłośnie za 

projektem uchwały . 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – każdy będzie głosował 

indywidualnie. 

Przewodnicząca Rady poprosiła o przeprowadzenie imiennego głosowania. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski. 

Głosowanie : 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 1 

 

Uchwała Nr XXX/167/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 

opłaty miejscowej na rok 2018 - w załączeniu do protokołu. 

 

d) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Pozezdrze na lata 2017 – 

2020, 
Przewodnicząca Rady B. Ginkowska poprosiła o stanowiska komisji. 

Komisje jednogłośnie za projektem uchwały. 

Przewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski. 

Głosowanie : 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 

 

Uchwała Nr XXX/168/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla gminy Pozezdrze na lata 2017 – 2020 - w 

załączeniu do protokołu. 

 

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów przyległych do jeziora Wilkus w obrębie geodezyjnym Przytuły, gmina Pozezdrze, 

Przewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski. 

Głosowanie : 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 

 

Uchwała Nr XXX/169/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

przyległych do jeziora Wilkus w obrębie geodezyjnym Przytuły, gmina Pozezdrze - w załączeniu do 

protokołu. 

 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów „KOŃSKA PLAŻA” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze, 

Przewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski. 

Głosowanie : 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 
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Przeciw – 0 

 

Uchwała Nr XXX/170/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

„KOŃSKA PLAŻA” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze - w załączeniu do protokołu. 

 

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów „LEMIĘT” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze, 

Przewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski. 

Głosowanie : 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 

 

Uchwała Nr XXX/171/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

„LEMIĘT” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze - w załączeniu do protokołu. 

 

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów przyległych do jezior Harsz i Mały Harsz obrębu geodezyjnego Harsz, gmina 

Pozezdrze, 

Przewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski. 

Głosowanie : 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 

 

Uchwała Nr XXX/172/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

przyległych do jezior Harsz i Mały Harsz obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze - w 

załączeniu do protokołu. 

 

i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów „BRZOZOWA DOLINA” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze, 

Przewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski. 

Głosowanie : 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 

 

Uchwała Nr XXX/173/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

„BRZOZOWA DOLINA” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze - w załączeniu do 

protokołu. 

 

j) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów „WICHROWE POLE” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze, 
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Przewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski. 

Głosowanie : 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 

 

Uchwała Nr XXX/174/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

„WICHROWE POLE” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze - w załączeniu do 

protokołu. 

 

k) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów „PTASIA ŁĄKA” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze, 

Przewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski. 

Głosowanie : 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 

 

Uchwała Nr XXX/175/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

„PTASIA ŁĄKA” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze - w załączeniu do protokołu. 

 

l) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

terenach obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze, 

Przewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski. 

Głosowanie : 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 

 

Uchwała Nr XXX/176/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenach 

obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze - w załączeniu do protokołu. 

 

m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów „SPOKOJNY ZAKĄTEK” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze, 

Przewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski. 

Głosowanie : 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 

 

Uchwała Nr XXX/177/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
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„SPOKOJNY ZAKĄTEK” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze - w załączeniu do 

protokołu. 

 

n) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów „GRZYBOWY ZAKĄTEK” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze, 

Przewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski. 

Głosowanie : 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 

 

Uchwała Nr XXX/178/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

„GRZYBOWY ZAKĄTEK” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze - w załączeniu do 

protokołu. 

 

o) zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2017 rok, 

Przewodnicząca Rady – spytała Skarbnika czy są jeszcze jakieś zmiany. 

Skarbnik Gminy – Barbara Król – powiedziała, że przyszła decyzja od Wojewody, dotycząca 

zwiększenia dotacji celowych o kwotę 5159,00 zł. na zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego, 

zmiany dowodów ewidencyjnych i chcielibyśmy wprowadzić jeszcze tę zmianę, bo 

zwiększylibyśmy dochody na to zadanie. 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o przeprowadzenie imiennego głosowania z uwzględnieniem 

wniesionej przez Panią Skarbnik poprawki. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M Kaczorowski.  

Głosowanie : 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 

 

Uchwała Nr XXX/179/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. w sprawie 
zmian  w budżecie Gminy Pozezdrze na 2017 rok,  - w załączeniu do protokołu. 

 

Pkt 18 

Zapytania i informacje. 

Przewodnicząca Rady – poruszyła temat prośby Dyrektora Szpitala Powiatowego w Węgorzewie 

w sprawie wsparcia finansowego nowopowstałego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, każda 

komisja z osobna miała się nad tym zastanowić. 

Wójt – osobiście uważam, że wsparcie dla Szpitala powinno być udzielone, kwestia tylko jakie jest 

zdanie komisji. 

Przewodnicząca Rady – żeby zorientować się czy jest przychylność radnych dla wniosku poproszę    

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o wyrażenie zdania na ten temat. 

Radny Roch P – powiedział, że Komisja Rewizyjna na pewno zgadza się na pomoc, jednak 

pozostaje kwestia wysokości tej pomocy. 

Przewodnicząca Rady – poprosiła o zabranie głosu  Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, 

Kultury i Spraw Socjalnych. 

Radna Nowacka K – Komisja zgadza się na pomoc w wysokości 15 tys. zł. 

Przewodnicząca Rady – spytała o opinię Przewodniczącą Komisji Rolnictwa Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska. 

Radna Krzyżewska E – odpowiedziała, że na komisji temat został poruszony. 

Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że mamy jedną konkretną propozycję komisji oświaty i 

spytała czy ktoś ma jeszcze inne propozycje. 
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Radny Łabacz R – stwierdził, że to Wójt powinien ustalić kwotę dofinansowania, taką na jaką 

pozwala nasz budżet. 

Radny Roch P – zaproponował, aby zagłosować kto jest za przekazaniem 15 tys. zł. 

Radny Łabacz R – spytał czy Wójt znajdzie w budżecie 15 tys. zł., które będziemy mogli 

przekazać szpitalowi. 

Wójt – odpowiedział, że jeśli będzie trzeba to będzie szukał tych środków, ile znajdziemy tyle 

przekażemy. 

Przewodnicząca Rady – poddała pod głosowanie przekazanie 15 tys. zł. Szpitalowi Powiatowemu 

w Węgorzewie. 

Głosowanie 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0  

 

Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego – Krzysztof Kołaszewski – podziękował radnym za taką 

decyzję i stwierdził, że miło zobaczyć taką niespotykaną jedność. Jeśli dojedzie do przekazania tych 

funduszy, to nie mają państwo czego żałować. Skorzystamy z tego wszyscy i pewnie wielu z 

państwa również będzie korzystało z tej rehabilitacji.  

Przewodnicząca Rady – przypomniała o zaproszeniu kierowanym do Radnych na uroczystość 

obchodów Dnia Niepodległości, które odbędzie się w Szkole w Pozezdrzu w dniu 10 listopada br.  

Sołtys wsi Harsz – Stanisław Borysiewicz – stwierdził, że Harsz rozrasta się do metropolii 

warszawskiej. Chciałbym się dowiedzieć o co chodzi z tymi planami, po co to i komu potrzebne? 

Był już robiony plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Harsz i plan rozwoju wsi Harsz i co 

teraz jeszcze będzie? 

Wójt – jeśli chodzi o plan rozwoju wsi, był on robiony pod daną inwestycję i jest już nieaktualny. 

Jeżeli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Harsz, dotyczył on terenu w 

samym centrum miejscowości Harsz, jest on aktualny i nadal będzie obowiązywał. Teraz 

podejmujemy uchwały intencyjne z ewentualną możliwością podejścia do opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego zwłaszcza na tych terenach, które są przed Harszem i idą 

dookoła w kierunku Okowizny. Im więcej takich planów zagospodarowania przestrzennego mamy 

opracowanych, tym większe perspektywy rozwoju naszej gminy. W naszej gminie jest bardzo mało 

planów zagospodarowania przestrzennego, a to jest najgorsze co może być dla gminy. Gdyby 

Pozezdrze w przeszłości miało opracowany plan zagospodarowania przestrzennego np. przy 

jeziorze Pozezdrze, to jestem przekonany, że Pozezdrze zupełnie inaczej dzisiaj by wyglądało. Jeśli 

przystąpimy do planów zagospodarowania przestrzennego w Harszu to wytyczymy kierunki 

rozwoju. Sami państwo widzicie, ze na tych terenach większość to są rolnicy, nie ma młodzieży 

tylko w większości osoby starsze i bardzo duża część społeczeństwa wykorzystuje te obiekty pod 

turystykę. Jak pojedziemy na Kuty możemy zauważyć to samo, na palcach jednej dłoni można 

policzyć ludzi młodych w całej wiosce. Tam gdzie są plany wieś się rozwija, dlatego należy takie 

plany opracowywać. Ktoś z drugiego końca kraju jak chce kupić działkę, mając plan 

zagospodarowania przestrzennego wie, że na danej działce może wybudować jasno wyznaczone 

obiekty. 

Przewodnicząca Rady – powiedziała, że plany gwarantują porządek architektoniczny w gminie. 

Sołtys wsi Harsz – Stanisław Borysiewicz – czyli wszystko robione jest dla turystów, a nie dla nas. 

Radny Roch P – potencjalny kupiec nieruchomości mając do wglądu plan, wie co mu wolno, a 

czego nie wolno. 

Sołtys wsi Harsz – Stanisław Borysiewicz – powiedział, że jak on rozmawiał z potencjalnym 

kupcem to mówił mu, że dobrze, że nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, że jest mu 

łatwiej. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak – 

powiedziała, że miejscowy plan absolutnie niczego nie blokuje, plan daje możliwość rozwoju. Fakt, 

że jest rolnik i na jego terenach jest plan z możliwością zabudowy mieszkaniowej czy jakiejś innej, 

nie oznacza, że on nie może dalej tej działalności prowadzić, a do tego może w każdej chwili 

zmienić przekształcić do innego rozwoju. 
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Sołtys wsi Harsz – Stanisław Borysiewicz – wolałbym, żeby było to coś namacalnego, tak jak np. 

świetlica, a nie tylko plany. 

Wójt – robiąc miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rozwijamy gminę. 

Sołtys wsi Harsz – Stanisław Borysiewicz – spytał co oznaczają nazwy planów, bo są tam jakieś 

pola i doliny i nie wiem o co w tym chodzi. 

Wójt – powiedział, że nazwy planów zostały nadane tylko po to, aby pracownicy i interesanci 

wiedzieli, o którym planie i o jakim terenie rozmawiamy w danym momencie. Jest to ułatwienie 

zarówno dla pracowników jak i dla osób, które interesują się działkami położonymi w obrębie 

danego planu. 

Sołtys wsi Harsz – Stanisław Borysiewicz – potrzebuję mapę dróg gminnych w obrębie Harszu. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak – 

odpowiedziała, że taka mapa będzie zrobiona. 

 

Pkt 19 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady XXX sesji Rady Gminy, które odbyły się dnia 23 

października 2017 r. dziękując za przybycie i uczestnictwo w obradach, Wójtowi, Radnym, 

pracownikom Urzędu Gminy oraz zaproszonym gościom.  

Zakończenie obrad – godz. 15:36. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 
Protokołowała: 

Mariola Terlecka    

                   Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                  Barbara Ginkowska 

 


