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Protokół Nr XXXI 

z obrad XXXI (trzydziestej pierwszej) zwyczajnej sesji Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 27 

listopada 2017 roku w godz. od 14
00

 do 17
25

 
W której uczestniczyli: 

Wójt Gminy -  Bohdan Mohyła 

Skarbnik Gminy – Barbara Król 

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak 

Kierownik Referatu  Organizacyjnego i Oświaty – Agnieszka Wierzchowska 

Radca Prawny – Barbara Bloch – Cieślińska 

Starosta Powiatu Węgorzewskiego – Halina Faj 

Członek Rady Powiatowej Powiatu Węgorzewskiego Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej – 

Zbigniew Mamryk 

Przewodniczący Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami w 

Giżycku – Wojciech Ogłuszka 

Koordynator ds. organizacji i rejestracji powstającej spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. - Zbigniew Cherek 

Pan Janusz Zawrotny 

 

Pkt 1 

Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum 

Przewodnicząca Rady Barbara Ginkowska otworzyła XXXI sesję Rady Gminy w Pozezdrzu 

witając Radnych, Wójta oraz osoby uczestniczące w sesji. 

Następnie stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi wymagane 

quorum do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji.   

Nieobecni:  

Radna Sylwia Kołosińska. 

 

Pkt 2 

Powołanie  sekretarza obrad 

Przewodnicząca Rady zaproponowała na sekretarza obrad Radnego Mariana Kaczorowskiego,  

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

zgłoszono. 

Głosowanie: 

Za – 14 

 

Pkt 3 

Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 

Przewodnicząca Rady poinformowała, iż na wniosek Wójta do porządku obrad zostaje 

wprowadzony projekt uchwały w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki komunalnej pod nazwą 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wycofuje 

się projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pozezdrze na 

lata 2017-2022. Zaproponowała aby wprowadzony projekt uchwały umieścić w punkcie 11 lit.e. W 

związku z tym zmienia się kolejność podejmowania pozostałych uchwał w sposób następujący: pkt 

11 f) uchwalenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze, pkt 11 g) przyjęcia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze, pkt 11 h) uchwalenia „Wieloletniego Programu 

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pozezdrze w latach 2018-2022”, pkt 11 i) 

przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora szkoły oraz pkt 11 j) zmian w 

budżecie gminy na 2017 rok. Do pkt 11 f) oraz 11 g) wprowadza się małe autopoprawki. 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie taki porządek obrad.  

 

Głosowanie: 

Za – 14 

Wstrzymujących się – 0 
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Przeciw – 0  
 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum. 

2. Powołanie Sekretarza obrad. 

3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 

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

5. Spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego 

Gospodarka Odpadami w Giżycku. 

6. 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. 

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

8. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy Pozezdrze, 

Radnych Rady Gminy Pozezdrze oraz kierowników i pracowników jednostek 

organizacyjnych Urzędu Gminy w Pozezdrzu. 

9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pozezdrze w roku szkolnym 

2016/2017. 

10. Przedłożenie projektu umowy spółki „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Pozezdrzu”. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2018; 

b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pozezdrze na 2018 rok; 

c) ustalenia diety sołtysom; 

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgorzewskiemu; 

e) utworzenia jednoosobowej spółki komunalnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 

f) uchwalenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze; 

g) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze; 

h) uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Pozezdrze w latach 2018-2022”; 

i) przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora szkoły; 

j) zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 

12. Zapytania i informacje. 

13. Zamknięcie obrad sesji. 

 

Pkt  4 

Przyjęcie przez Radę protokołu  z XXX Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady – poinformowała, że protokół  był wyłożony na pół godziny przed sesją 

Rady Gminy w celu zapoznania się.  

Poddała  pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy. 

 

Głosowanie: 

Za – 14 

Wstrzymujących się – 0 
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Przeciw – 0 

 

Pkt 5 

Spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarka 

Odpadami w Giżycku. 

Przewodnicząca Rady – przywitała Przewodniczącego Zarządu Mazurskiego Związku 

Międzygminnego Gospodarka Odpadami Pana Wojciecha Ogłuszkę i poprosiła o zabranie głosu. 

Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – przedstawił zasady segregowania odpadów, 

które będą obowiązywały od 1 stycznia 2018 r. W obecnym systemie osoby, które segregują śmieci 

mają po trzy pojemniki na odpady suche, mokre i zmieszane, natomiast osoby, które nie chcą 

segregować mają jeden pojemnik, do którego trafiają wszystkie odpady, przez co drożej płaci. W 

grudniu br. ukaże się rozporządzenie, które nakazuje selektywną zbiórkę. Oznacza to, że odpady, 

które do tej pory trafiały do pojemnika na odpady suche, zostają rozdzielone na trzy frakcje, 

mianowicie na papier, plastik oraz szkło. Dodatkowo do plastiku dochodzą jeszcze metale i odpady 

wielomateriałowe tj. kartony po mleku, sokach itp. Pozostałe dwie frakcje, czyli zmieszane i mokre 

pozostają bez zmian z tym, że odpady mokre od tej pory będziemy nazywali odpadami 

biodegradowalnymi. Tak więc od przyszłego roku odpady dzielimy na pięć frakcji, w tym trzy 

frakcje papier, plastik i szkło w domach jednorodzinnych będą zbierane do worków, natomiast w 

budynkach wielolokalowych oraz wspólnotach mieszkaniowych, a także w budynkach 

niezamieszkałych (przedsiębiorcy i jednostki sektora publicznego) wszystkie odpady będą zbierane 

do pojemników, będzie pięć pojemników przy budynku. Worki w domkach jednorodzinnych będą w 

odpowiednich kolorach ustalonych przez ministerstwo tj. żółty – na plastik, zielony – na szkło, 

niebieski – na papier. Rozporządzenie, które to reguluje weszła w życie w lipcu 2017 r. i musimy 

się do niej dostosować. Wymaga się od nas, abyśmy osiągali pewne wskaźniki recyklingu, dlatego 

musimy podjąć działania, aby pomóc zakładowi zdobyć te wskaźniki recyklingu. Jeśli chodzi o 

odpady biodegradowalne według wskaźników, musimy dostarczać ich coraz mniej. To też nie jest 

tak, że są podane jakieś wskaźniki i my je po prostu osiągamy lub nie. Za przekroczenie lub nie 

osiągnięcie danych wskaźników są nakładane konkretne kary finansowe. Od 2018 roku drastycznie 

wzrastają opłaty do Urzędu Marszałkowskiego, np. kompost nieodpowiednio posegregowany na 

dzień dzisiejszy obciążony jest opłatą 24,15 zł. za tonę, natomiast w przyszłym roku będzie to 140 

zł. za tonę. W związku z tym musimy zrobić wszystko aby tego kompostu nie generować i tam nie 

kierować. Współpraca, która obecnie jest prowadzona z firmą odbierającą odpady, oparta jest na 

umowie, która obowiązuje do końca 2017 roku. We Wrześniu br ogłosiliśmy przetarg na nowych 

zasadach uwzględniających odbiór pięciu frakcji, tj. biodegradowalne, zmieszane, papier, szkło i 

plastik. Przy otwarciu ofert 10 października, ceny jakie firmy nam proponowały były takie, że w 

żaden sposób nie mogliśmy ich zaakceptować, ponieważ były za wysokie. W związku z tym Zarząd 

zdecydował o unieważnieniu przetargu i ogłosiliśmy drugi przetarg z pewnymi zmianami m.in. 

wydłużyliśmy czas obowiązywania umowy do trzech lat 10 listopada br. otworzyliśmy oferty i ceny 

zaproponowane są dla nas do zaakceptowania. Szacowaliśmy, że średnia cena, którą możemy 

zapłacić firmie za odbiór i transport odpadów dla całego związku będzie wynosić 297 zł, a średnia 

ważona wyniosła 317 zł., więc o 20 zł przekroczyła nasz szacunek, ale jest to przekroczenie 

możliwe do zaakceptowania. Dlatego też w najbliższych dniach będziemy podpisywali umowę z 

firmą „KOMA” na kolejne trzy lata. 

Od nowego roku wprowadza się szereg zmian, zwiększa się częstotliwość odbierania odpadów 

wielkogabarytowych, w budynkach jednorodzinnych będzie to cztery razy do roku, a w budynkach 

wielolokalowych raz w miesiącu. Zwiększamy również częstotliwość dezynfekcji pojemników, w 

okresie letnim będziemy prowadzili dezynfekcję nawet co miesiąc. Ponadto mieszkańcy będą mieli 

możliwość gromadzenia popiołu w swoich osobistych pojemnikach. Na chwilę obecną na wioskę 

przypadały 1-2 duże pojemniki na popiół i trzeba było popiół dowieźć, od nowego roku 

proponujemy aby wszyscy, którzy chcą, mieli możliwość odbierania popiołu z domu. Niestety nie 

możemy tak jak do pozostałych frakcji, zakupić państwu pojemników do gromadzenia popiołu. 

Podsumowując każdy właściciel nieruchomości, który chce mieć odbierany popiół z domu, musi 

zakupić sobie pojemnik do popiołu i zgłosić do Związku, że ma ma ojemnik i chce żeby odbierano 
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od niego popiół. W terminach kiedy będzie odbierany popiół z pojemników zbiorczych, zajedzie 

samochód do państwa i również odbierze popiół. Trzymanie i odbiór popiołu z prywatnej 

nieruchomości nie generuje dodatkowych opłat, jest to w tej samej cenie co odbiór pozostałych 

pięciu frakcji. Jest to również oszczędność kosztów dla związku, ponieważ popiół zmieszany z 

innymi odpadami, zawieziony do Spytkowa kosztuje nas 300 zł. za tonę, a sam posegregowany 

popiół kosztuje 150 zł. za tonę. 

Członek Rady Powiatowej Powiatu Węgorzewskiego Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej 

– Zbigniew Mamryk – może z tych zaoszczędzonych pieniędzy warto byłoby zakupić metalowe 

pojemniki do popioły dla mieszkańców. 

Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – przykro mi, ale ustawa nam zabrania, mówi 

konkretnie do jakich fakcji możemy dostawić pojemniki, natomiast pojemniki na popiół nie są tu 

wymienione. W związku z wchodzącą od nowego roku zmianą mamy również mniej dobre zmiany, 

mianowicie obecnie średnia cena, którą płacimy firmie odbierającej odpady to 217 zł., a cena, którą 

będziemy realizowali od 2018 r. to 318 zł., czyli za każdym razem mamy o 100 zł. więcej. Po każdą 

frakcję trzeba jechać osobno. Jeśli chodzi o koszty dla mieszkańców, to osoby, które podejmą się 

selektywnej zbiórki nie będą miały podwyżki, dalej będą płaciły 10 zł. od osoby. Różnica między 

opłatą za odpady segregowane i niesegregowane będzie wyższa. Nie wiemy jeszcze dokładnie ile 

będzie wynosić opłata za odpady niesegregowane. 1 grudnia zgromadzenie postanowi ile będzie 

wynosiła ta opłata, my jako związek zaproponowaliśmy żeby opłata za odpady niesegregowane 

wynosiła 17 zł. za osobę. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, ci którzy segregowali mieli 3 duże 

pojemniki, teraz będą mieli 5 dużych pojemników i opłata będzie wynosiła 13 zł. Ponadto odpady, 

które nie zmieszczą się do pojemników, przedsiębiorca będzie mógł zawieźć osobiście do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów i tam przyjmiemy tę nadwyżkę bez żadnych dodatkowych opłat. 

Natomiast odpady nieselektywne mogą wzrosnąć nawet do 23 zł. za pojemnik 120 l. 

Radny Grabiński M – spytał czemu ludzie, którzy chcą, ale nie mogą segregować odpadów, muszą 

płacić tak znacznie większe kwoty. Są takie działalności gospodarcze, w których chciałoby się 

segregować, tylko po prostu nie ma fizycznej możliwości. Chociażby w portach, przystaniach czy 

supermarketach, nie ma możliwości przeszkolenia wszystkich pracowników. 

Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – współpracując z państwem chcemy wprowadzić 

pewne zasady, pewne normy. Największym problemem jest brak świadomości u ludzi, należy 

walczyć z tymi przyzwyczajeniami. Jeśli ludzie nauczą się tych nawyków segregacji to żeglarz 

schodzący z łodzi wyrzuci swoje odpady odpowiednio posegregowane, jeśli tylko Pan stworzy mu 

do tego warunki. Tutaj potrzebne są również naciski finansowe, jeżeli żeglarz nie segreguje, ma 

płacić więcej, dlatego że Pan też będzie płacił więcej za nieposegregowane odpady. Nie jestem do 

końca przekonany, że dzisiaj nasze działania przyniosą natychmiastowy skutek, ale proponuję 

właścicielom portów abyśmy podjęli wspólną pracę, żeby wykształcić w ludziach te nawyki. 

Podobny problem jest również w budynkach wielolokalowych gdzie jest odpowiedzialność 

zbiorowa. Wystarczą dwie osoby, które nie będą segregować i wrzucą swoje śmieci do pojemnika z 

odpadami segregowanymi, a wszyscy mieszkańcy z całego bloku/spółdzielni będą płacili większą 

opłatę. Tutaj również trzeba zwiększyć nacisk na sąsiadów, jeśli widzimy, że ktoś niesie odpady 

zmieszane, należy zwrócić mu uwagę. 

Radny Grabiński M – właściciele portów owszem może to dostosują, ale żeglarz nie ma fizycznej 

możliwości segregacji na łajbie. 

Radny Roch P – żeglarz jeśli chce to ma taką możliwość. 

Radny Grabiński M – może i ma możliwość, ale nie chce, ponieważ on płaci u siebie opłatę za 

śmieci, których nie wrzuca, bo jest w tym czasie u nas i u nas jeszcze ma przyjechać i do tego 

dopłacać. Z resztą nie ma fizycznej możliwości dopilnowania turystów, którzy nie segregują 

odpadów. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak – 

niemalże nie ma możliwości rozwiązania tego problemu, turyści przejeżdżając potrafią również 
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wyrzucić śnieci na pobocze i też nie jesteśmy w stanie tego dopilnować. 

Radna Fliszkiewicz E – zwróciła uwagę, że do pojemników na popiół wrzucane są również inne 

odpady. 

Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – chcielibyśmy się zabezpieczyć przed 

wrzucaniem wszystkiego, dlatego w pojemnikach zbiorczych na popiół są kraty więc nie da się tak 

do końca wszystkiego tam wrzucić. 

Członek Rady Powiatowej Powiatu Węgorzewskiego Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej 

– Zbigniew Mamryk – jeśli ktoś nie będzie segregował i będzie to rodzina czteroosobowa to też 

dostanie tylko jeden pojemnik tak jak ktoś kto mieszka sam na jedną osobę? 

Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – to nie jest tak, są określone pewne normy, a tak 

naprawdę wystarczy jeden list czy telefon, że pojemnik, który mamy nam nie wystarcza i 

przywieziemy większy pojemnik albo dostawimy drugi. 

Radny Łabacz R – spytał czy jeśli osiedle się zdeklaruje, że będzie segregować, a tak naprawdę 

nie będzie segregować, to dostanie za to jakąś karę. 

Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – my nie mamy kar, jedyną możliwość jaką mamy 

to w momencie kiedy firma odbierająca odpady zobaczy, że w rzeczywistości odpady nie są 

posegregowane, to ta firma robi zdjęcie z odpadów, zgłasza nam brak segregacji i tych odpadów nie 

odbiera. Jednocześnie na kosz przyklejają kartkę z napisem brak segregacji. Wtedy spółdzielnia się 

zastanawia czy robimy wszystko żeby to posegregować i dalej też segregować czy może trzeba 

zmienić deklarację. 

Radny Łabacz R – czy jest jakaś wspólnota mieszkaniowa, która rzeczywiście prowadzi 

selektywną zbiórkę? 

Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – jest jedna spółdzielnia, ale czy rzeczywiście 

rzetelnie segregują to bym nie powiedział. Ciągle mieliśmy z tym problemy, jest to spółdzielnia 

„Mamry”. My proponujemy aby pojemniki nie były na całą spółdzielnię, a żeby dać mniejsze 

pojemniki, ale do konkretnych bloków, tak żeby każdy blok miał swoje odrębne pojemniki, wtedy i 

nam będzie łatwiej. Dużo łatwiej jest nam żeby odpowiedzialność rozłożyć na 24 rodziny niż na 

150. 

Radny Kaczorowski M – zadał pytanie odnośnie indywidualnych pojemników na popiół, czy 

musimy czekać z tym do stycznia, czy już teraz możemy kupić i zgłosić taki pojemnik. 

Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – zaopatrzyć się w pojemniki możemy już teraz, 

jednak cały nowy system rusza od 1 stycznia 2018 r. tak więc dopiero od nowego roku KOMA 

będzie odbierała popiół z indywidualnych pojemników. 

Radny Kaczorowski M – a co z tymi metalowymi pojemnikami, które zabrano nam kilka lat temu? 

Czy możemy je odzyskać? 

Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – jeśli dzierżawiliście państwo pojemniki od 

„KOMY” to ich nie odzyskacie, ponieważ to jest ich własność. Te pojemniki są dostępne, możemy 

wspólnie je zamówić, przy większej ilości będzie na pewno taniej. Koszt jednego pojemnika to ok. 

80 zł. 

Członek Rady Powiatowej Powiatu Węgorzewskiego Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej 

– Zbigniew Mamryk – spytał czy może sam sobie zrobić, zespawać większy pojemnik na popiół. 

Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – odpowiedział, że nie. Trzeba się zaopatrzyć tzn. 

kupić pojemnik, a nie zrobić go samemu, ponieważ jak przyjedzie firma po odbiór odpadów to 

powie, że nie mogą opróżnić pojemnika, bo nie mają jak go zaczepić żeby wysypać odpady na 

samochód. 

Radna Żołondek K – spytała co w momencie kiedy ktoś nie będzie miał możliwości żeby zakupić 

pojemnik na popiół, a rzeczywiście będzie miał ten popiół. 
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Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – wtedy trzeba zawieźć popiół do pojemnika 

zbiorczego. 

Radny Cudowski M – jeśli osoba fizyczna sama sobie kompostuje odpady biodegradowalne, czy 

po nowym roku będzie musiał oddawać te odpady biodegradowalne, czy dalej sam sobie będę mógł 

kompostować?  

Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – oczywiście w dalszym ciągu można samemu 

sobie kompostować, wręcz prosimy Pana żeby to robić, i nie oddawać odpadów 

biodegradowalnych. Jeśli Pan powie, że nie chce pan pojemnika na odpady biodegradowalne, 

ponieważ sam Pan je sobie kompostuje, to my tego pojemnika nie postawimy. 

Radny Cudowski M – spytał jek często będą odbierane odpady typu szkło, papier i plastik. 

Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – odpowiedział, że raz na cztery tygodnie. 

Radny Cudowski M – powiedział, że u niego jest potrzeba odbierania tych odpadów raz na rok. I 

firma zazwyczaj przyjeżdża i nic nie zabiera, bo ja nie mam takich odpadów. 

Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – firmie płaci się za dojazd po śmieci i bez 

względu na to czy Pan w danym miesiącu ma śmieci czy też nie , pracownicy przyjeżdżają. 

Radny Olszewski A – spytał czy zamiast worów będzie możliwość trzymania pojemników również 

na te trzy frakcje. 

Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – w momencie kiedy nie chcemy wystawiać 

samych worków, ponieważ np. boimy się, że worek zostanie rozszarpany przez psy możemy mieć 

pojemnik, ale zakupiony na własny koszt. Dodatkowo jeśli chcemy wystawić np. żółty worek to 

możemy tylko i wyłącznie w żółtym pojemniku. 

Starosta Powiatu Węgorzewskiego – Halina Faj – dobrym krokiem jest wprowadzenie opłat za 

foliowe torebki, a chciałabym wiedzieć czy możemy wprowadzić kaucję np. na butelki itp.  

Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – bardzo często się o tym mówi, ale niestety mówi 

się o tym z obawą, ponieważ właśnie weszło w życie rozporządzenie o kolorowych pojemnikach na 

odpady i gdyby za rok okazało się, że wprowadzamy kaucję na butelki plastikowe, szklane itd., to 

tak naprawdę po co będą nam potrzebne te pojemniki. 

Starosta Powiatu Węgorzewskiego – Halina Faj – a nie lepiej było zrobić od razu kaucję? 

Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – owszem, ale to ustawodawca wprowadził taki 

przepis, a my musimy się do niego dostosować. Również uważamy, że powinni od razu wprowadzić 

kaucję. 

Przewodnicząca Rady – podziękowała Przewodniczącemu ZMZMGO za przedstawione 

informacje. 

Przewodniczący MZMGO Wojciech Ogłuszka – dodał, że Mazurski Związek zmienia swoją 

siedzibę, od tej chwili stacjonujemy w budynku poczty w Giżycku, na parterze znajduje się punkt 

obsługi klienta, a biura ulokowane są na piętrze. 

 

Pkt 6 

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. 27 października uczestniczyła w gminnym forum lokalnym pod hasłem 

„Pozezdrze oknem na świat”- w ramach programu „Równać szanse”, Polsko - Amerykańskiej 

Fundacji Wolności, 12 listopada wspólnie z radnymi brała udział w turnieju Bocci, gdzie 

drużyna radnych zajęła IV miejsce. W dniu 17 listopada uczestniczyła w refleksyjnym 

wieczorze słowno-muzycznym organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Pozezdrzu. 
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24 listopada 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 24 listopada 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 dwa razy 

w dniu 24 listopada 2017 r.,  na której analizowane były projekty uchwał oraz 27 listopada w 

celu zaopiniowania projektu budżetu na 2018 rok. 

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

Nowacka Przewodnicząca Komisji poinformowała, że komisja spotkała się dwa razy 3 listopada 

2017 r. został omówiony stan świetlic, w których wydatkowany był fundusz sołecki, a także 21 

listopada, celem było omówienie tematyki sesji. Ponadto 10 listopada uczestniczyłyśmy w 

uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości. 

e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej: 

Wójt – poinformował, że w dniu dzisiejszym Pani Maria Oryńczak pracownik urzędu obchodzi 

jubileusz 40-lecia pracy. Wójt przedstawił Pana Zbigniewa Cherka mówiąc, że obecnie jest 

koordynatorem ds. organizacji i rejestracji powstającej spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 

Koordynator ds. organizacji i rejestracji powstającej spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. - Zbigniew Cherek – powiedział kilka słów o sobie oraz o swoim 

doświadczeniu. Przez wiele lat prowadził Gospodarstwo Komunalne w Gołdapii i zawsze dobrze to 

prosperowało. Stwierdził, że jest zaniepokojony stanem technicznym urządzeń w naszej gminie, 

dlatego musi opracować program naprawczy. Zostanie przyjętych 9 osób, obecnie już podpisują 

dokumenty. Jeśli chodzie o problem z ujęciem wody we wsi Jakunówko, były pobrane cztery próby 

do zbadania. Rozmawiałem z geologiem Mirosławem Tataratą, który przekazał mi, że na 99% nie 

jest to skażenie drugiej warstwy w sposób pierwotny, jest to skażenie w sposób wtórny z bliżej 

nieznanych mu przyczyn. 

Radny Roch P – poprosił o powtórzenie i dokładne wyjaśnienie skąd wzięło się to skażenie. 

Koordynator ds. organizacji i rejestracji powstającej spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. - Zbigniew Cherek – na 99% jest to wtórne skażenie, co znaczy, że nie jest 

to z tego podłoża, z którego czerpiemy wodę. Druga warstwa wody jest skażona i wywiera takie 

ciśnienie na pierwszą warstwę wody, że pierwsza warstwa nie może się dostać do drugiej warstwy. 

Czyli gdyby było nawet powierzchniowe skażenie w pierwszej warstwie to i tak nie przedostałoby 

się do drugiej warstwy. Ciężko stwierdzić co docelowo jest przyczyną skażenia, ponieważ od lat 80-

tych kiedy została wybudowana ta studnia, nigdy nie było żadnego zdarzenia z bakterią coli. 

Wójt - oznajmił, że sprawozdania z poszczególnych referatów zostaną załączone do protokołu. 
Wydano n/w Zarządzenia : 

Nr 124/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2017 rok, 

Nr 125/17 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadania pod nazwą: 

"Przebudowa drogi gminnej na działce nr 158 obręb Kuty, gm. Pozezdrze", 

Nr 126/17 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla części terenu znajdującego się na działce nr 

2/2 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze, 

Nr 127/17 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych stanowiących zasób gminny 

oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, 

Nr 128/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2018-2022, 

Nr 129/17 w sprawie projektu budżetu Gminy Pozezdrze na 2018 rok, 

Nr 130/17 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę, 

Nr 131/17 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu, 

Nr 132/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pozezdrze na 2017 rok, 

Nr 133/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, 

położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze, 

Nr 134/17 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie 

geodezyjnym Harsz gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze, 
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Nr 135/17 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, 

położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze, 

NR 136/17 w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie 

geodezyjnym Harsz gm. Pozezdrze, stanowiącej własność gminy Pozezdrze. 

Obwieszczenia: 

Nr 9/2017 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów publicznych "GĘBAŁKA" położonych w obrębie Gębałka, gmina Pozezdrze, 

Nr 10/2017 w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów publicznych "GĘBAŁKA" położonych w obrębie Gębałka, 

gmina Pozezdrze, 

Nr 11/2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 

p.n. "Mazurska Pętla Rowerowa" w zakresie projektowanych Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz 

ścieżek rowerowych biegnących poza działką drogową na terenie oznaczonym nr ewidencyjnymi 2/2, 387/1, 

369/7, 382/12, 450, 369/4, 31 w obrębie Pozezdrze, gm. Pozezdrze, 

Nr 12/2017 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 

p.n. budowa linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza kablowego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 

311/1, 2236/3 w obrębie Harsz, gm. Pozezdrze, 

Nr 13/2017 o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania. 

Uczestnictwo w spotkaniach: 

- 25 października 2017 r. 

Udział w spotkaniu w sprawie spółki Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Udział w zgromadzeniu Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami 

- 26 października 2017 r. 

Spotkanie z mecenas Kurzyńską 

- 27 października 2017 r. 

Spotkanie z Amelią Pissarek w sprawie odbycia stażu w Urzędzie Gminy Pozezdrze 

Udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 

Udział w Lokalnym Forum "Pozezdrze oknem na świat" w Zespole Szkół w Pozezdrzu  

- 30 października 2017 r. 

Spotkanie z projektantami BOISKO  

- 31 października 2017 r. 

Spotkanie z Barbarą Mazurczyk  

- 7 listopada 2017 r. 

Spotkanie z Dyrektorem PGE Ełk G. Torebko  

- 8 listopada 2017 r. 

Spotkanie z p.Brzozowskim  

- 10 listopada 2017 r. 

Spotkanie z p. Januszem Zawrotnym  

Spotkanie z p. Agnieszką Galiniewską  

Udział w Uroczystej Mszy Świętej w Kościele p. w. Św. Stanisława Kostki w Pozezdrzu  

Udział w Akademii Ptriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości  

- 12 listopada 2017 r. 

Udział w I turnieju Bocci z okazji Narodowego Święta Niepodległości 

Wójt – dodał, że pracownicy Urzędu zdobyli I miejsce w turnieju. 

- 14 listopada 2017 r. 

Udział w wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego "GĘBAŁKA"  

- 17 listopada 2017 r. 

Udział w Konferencji dot. Krajowego Zasobu Nieruchomościami w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie  

- 21 listopada 2017 r. 

Udział w posiedzeniu komisji konkursowej Fundacji 3D 

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

- 22 listopada 2017 r. 

Spotkanie z organizacjami pozarządowymi  

- 23 listopada 2017 r. 

Spotkanie z firmą LEGALIS  

Udział w Posiedzeniu Zarządu w biurze LGD9 w Węgorzewie  

- 24 listopada 2017 r. 

Udział w posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
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Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

Wójt – podsumował sprawę ścieżek i zatok przystankowych przy drodze krajowej nr 63. Bardzo 

duże zaangażowanie w związku z petycją wykazał Radny Tomasz Sikorski. W tę sprawę 

zaangażował się również Poseł Wojciech Kossakowski wraz z Panem Waldemarem Ołyńskim, byli 

u nas dwa razy objeżdżając wszystkie nasze drogi. Prawdopodobnie dzięki ich zaangażowaniu 

niektóre drogi będą robione. Jednocześnie chciałem powiedzieć, że niektórzy nie chcieli zbierać 

podpisów pod petycjami, nie powinniśmy mówić, że jakaś sprawa nas nie dotyczy, bo jesteśmy 

jedną gminą i powinny nas interesować wszystkie sprawy, które dotyczą gminy. Kiedyś już 

podkreślałem, ze strażacy w Kutach angażują się w różnego rodzaju prace, teraz jak zajechałem to 

znów widziałem, że strażacy pracują społecznie, kują cały beton przy budynku straży. 

f) zapytania radnych do przekazanych  informacji: 

Brak zapytań do przekazanych informacji. 

Pkt 7 

Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz udzielane odpowiedzi: 

Radny Łabacz R – odniósł się do tematu zbierania podpisów do petycji, początkowo chodziłem i 

zbierałem te podpisy, nie jest to takie łatwe, ponieważ tą są dane osobowe (pesel, adres 

zamieszkania), których ludzie nie chcą podawać. Nie minął miesiąc i znów mam chodzić i prosić 

żeby mi się podpisali? Ludzie nie chcą tego robić. Po to nas radnych ludzie wybrali, żebyśmy w ich 

imieniu występowali, w tym przypadku prosili, a nie ciągle chodzili po domach i zbierali co raz no 

nowe podpisy. 

Wójt – te podpisy były potrzebne pod petycją, którą składają posłowie podczas interpelacji i 

zapytań. Te petycje muszą być złożone w sejmie i za każdym razem muszą to być nowe podpisy, 

nie mogą być powielane, kserowane. 

Radny Łabacz R – czy Rada nie może np. podjąć uchwały w tej sprawie? 

Wójt – nie. Sami Państwo wiecie, że jeśli zrezygnujemy z tych pism i petycji po jednej próbie to ta 

sprawa nam ucieknie. Za każdym razem jeśli się będziemy upominać, im dłużej będziemy 

mobilizować do tego, aby zajęli się tą sprawą, to w pewnym momencie w końcu osiągniemy efekt. 

Dlatego nie możemy się poddawać po jedne próbie. 

Radny Sikorski T – spytał co będzie z wyjazdem na krajówkę w Kolonii Pozezdrze. 

Wójt – niestety do końca nie wiem jak się sprawa rozstrzygnie, jutro będziemy mieli informację z 

biura poselskiego, ponieważ nie było podpisów pod tą petycją. Pani sołtys z Kolonii Pozezdrze nie 

puściła w obieg tych list, nie powiadomiła nikogo kto mógłby ją zastąpić i zdobyć takie podpisy. 

Uważam, że jest to ogromna nieodpowiedzialność ze strony sołtysa. Myślę, że trzeba będzie zrobić 

spotkanie z mieszkańcami Kolonii Pozezdrze i chyba nie tylko, bo również w Przerwankach nie 

widać w tej chwili działalności sołtysa.  

Członek Rady Powiatowej Powiatu Węgorzewskiego Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej 

– Zbigniew Mamryk – poprosił o wycięcie krzewów na drodze tak, aby chociaż z jednej strony od 

bruku był do niego dojazd. Do mojego gospodarstwa często jeżdżą większe samochody ciężarowe 

czy nawet mleczarnia i zgłaszają problem, że gałęzie zaczepiają i niszczą im samochody. 

Wójt – powiedział, że z samym zrobieniem drogi nie będzie problemu, problem jest jednie z 

czasem, ponieważ mamy mało pracowników, którzy mają jeszcze wiele dróg do zrobienia. 

Pan Janusz Zawrotny – spytał o inwestycję budowy kurników przez p. Górnego w Pieczarkach, 

czy trzeba czekać na jakąś decyzje,czy też nie. W jaki sposób to się odbywa? 

Wójt – odpowiedział, że nic nie wie na temat planowanej budowy, planowana budowa będzie 

wtedy kiedy zostanie złożony wniosek do Urzędu Gminy, natomiast do dnia dzisiejszego nie było 

żadnego wniosku, a jeżeli nie ma wniosku to nie ma żadnych działań. Faktem jest, że ci Państwo 

ewentualnie w rozmowach dawali znać, że mają zamiar realizować tam jakąś inwestycję, ale czy do 

tej budowy dojdzie nikt nie wie. 

Przewodnicząca Rady – spytała czy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego do tego 

terenu. 

Wójt – odpowiedział, że na tym terenie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. 

Pan Janusz Zawrotny – kilka osób zaprzestało się już budować i czekają na decyzję, ponieważ 

jeśli będą tam kurniki to ci ludzie nie będą chcieli tam mieszkać. 
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Przewodnicząca Rady – stwierdziła, że podziela niepokój Pana Zawrotnego, ponieważ taka 

inwestycja w tym miejscu obok jeziora Dargin nie jest dobrym pomysłem. Jednak faktem jest, że 

jeśli wpłynie taki wniosek do Urzędu, to Wójt musi go rozpatrzyć i dokładnie zbadać sprawę. 

Inwestycja mogąca znacząco oddziaływać na środowisko wymaga raportów, później są również 

drogi odwoławcze, ale rzeczywiście taka inwestycja w tej lokalizacji szkodziłaby gminie. Trzeba się  

zastanowić  nad planami zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. 

Wójt – też tak uważam, dlatego proponowałem Panom aby dokonali zakupu działki na kolonii  w 

Wyłudach tam aż pod Soldanami, ponieważ są tam działki typowo rolnicze, poza tym grunty rolne 

w Wyłudach mają klasę V-VI i podłoże pod kurniki byłoby znacznie lepsze niż to w Pieczarkach.  

Radny Roch P – spytał czy teren w Pieczarkach, o którym rozmawiamy to teren prywatny. 

Wójt – odpowiedział, że jest to teren prywatny i należy do inwestora. 

Radny Cudowski M – jedynym rozwiązaniem jest uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Wójt – nieprawdą jest fakt, że jedynym rozwiązaniem jest uchwalenie planu, ponieważ 

zaprotestować może właściciel działek, które miałby obejmować plan. W takim wypadku może 

dojść do sytuacji kiedy wyłożymy pieniądze na opracowanie planu zagospodarowania 

przestrzennego i po proteście tego właśnie właściciela nie dojdzie do uchwalenia tego planu. 

Radny Cudowski M – kiedyś ktoś ustalił kierunki rozwoju gminy i jest tam przeznaczenie rolno 

turystyczne. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak – 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa 

miejscowego. Dlatego też wyznacza ono tylko kierunki, ale nie jest wiążące. 

Pan Janusz Zawrotny – ale Rada i Wójt ma jakiś głos w tej sprawie. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak – ani 

Rada, ani Wójt nie ma decydującego głosu. Wszystko zależy od wytyczonych norm, jeśli nie 

przekroczy 60 jednostek przeliczeniowych, będzie spełniał wszystkie normy i parametry i dostanie 

pozytywne uzgodnienia, to Wójt nie ma prawa odmówić i musi wydać pozytywną decyzję. 

Pan Janusz Zawrotny – spytał czy mieszkańcy nie mają nic do powiedzenia w tej sprawie. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak – przy 

decyzji o środowiskowych oddziaływaniach jest odpowiednia procedura, mieszkańcy oczywiście 

mogą składać sprzeciwy, ale zarzut mieszkańca musi mieć podstawy prawne żeby można było go 

uznać. 

Przewodnicząca Rady – samo sprzeciwianie się takim inwestycjom to zbyt mało argumentów. 

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak – tak jak 

Pani Przewodnicząca powiedziała, samo sprzeciwianie się tylko dlatego, że dla mieszkańców 

będzie to uciążliwe nie jest argumentem, musi być podstawa prawna. 

Radny Grabiński M – zwrócił się z prośbą aby porozmawiać z leśniczym lub z kimś innym z 

nadleśnictwa żeby te drogi, które są łączone z drogami gminnymi były utrzymywane chociaż w 

stanie w miarę przejezdnym. Są takie miejsca, takie odcinki dróg gdzie ludzie naprawdę ledwo 

przejeżdżają pomijając już dziury i błoto, chodzi o gałęzie, które tam są, karę, trociny, które zostają 

po wyciąganiu drzewa. Proszę porozmawiać w tej sprawie, może zadzwonić, bo jak się nie 

będziemy odzywać to oni też nic nie zrobią sami z siebie. 

Wójt – zapewniam, że za każdym razem kiedy spotykamy się z pracownikami Nadleśnictwa, a 

zdarza się to stosunkowo często, zawsze rozmawiamy o remontach dróg, które są połączone z 

drogami gminnymi i są jedynymi drogami dojazdu dla mieszkańców. Takich dróg jest najwięcej w 

Pieczarkach i w Przerwankach. Te drogi sprawiają nam najwięcej problemu, ponieważ z jednej 

strony mieszkańcy są źli dlaczego my robimy drogi leśne, a mieszkańcy, którzy jeżdżą tymi 

drogami zarzucają nam, że nie rozmawiamy z ludźmi z nadleśnictwa. My cały czas prowadzimy na 

ten temat rozmowy z nadleśnictwem, ale lasy maja swoje limity, podobnie jak zresztą my też mamy 

rok budżetowy i w tym budżetowym limicie mamy pieniądze na określoną liczbę wywrotek żwiru, 

tak samo i oni mają limity np. na 10 km. równania dróg i okazało się, że nawet Nadleśniczy nie ma 

na to wpływu. 

Starosta Powiatu Węgorzewskiego – Halina Faj – przysłuchuję się tym problemom i jak 

najbardziej rozumiem wasze rozterki, bo takie same my mamy, niektóre drogi gruntowe zostały 
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zupełnie zmielone. Droga Guje – Wesłowo jeszcze dwa tygodnie temu była przejezdna naszym 

samochodem terenowym, dziś już żadna karetka, żadna straż pożarna, żadna policja tam nie 

dojedzie. Rolnik, który kosił teraz swoją kukurydzę zupełnie rozjeździł nam tę drogę, nie można już 

nią kompletnie przejechać i takich dróg u nas to bym podała jeszcze przynajmniej z kilkadziesiąt 

kilometrów. Robimy co możemy, jutro właśnie jedzie cała ekipa na Wesołowo, bo rzeczywiście 

może tam dojść do tragedii, natomiast robimy też osuwiska na drodze do Sąkieł od Budzewa, leci 

nam ta droga przez te osuwiska łamie nam się tam asfalt. Jeśli chodzi o pozyskanie środków 

finansowych na drogę to jest teraz bardzo duży problem. Były dwa programy dominujące, to jest 

jeszcze końcówka z PROW gdzie wnioskowaliśmy o środki i dostaliśmy na dwie drogi Stulichy – 

Jakunowo i Rudziszki – Łęgwarowo. W tej chwili ten program został zupełnie przekształcony na 

drugą stronę, wszystkie kryteria są pozmieniane. Myśleliśmy, że na terenie Buder zrobimy właśnie 

jedną drogę i trzeba było mieć minimum 8 punktów na 15, a my dostaliśmy 4. To samo jest ze 

„Schetynówkami” w tej chwili kryteria się zmieniły, nie ma już dodatkowych punktów za 

współpracę z gminami dochodowość jest przede wszystkim brana pod uwagę i wypadkowość. Na 

drodze, która jest dziurawa, a wyboje ma po kolana jak można spowodować wypadek śmiertelny? 

Dlatego jeśli chodzi o petycje i o podpisy, to ja w to nie wierzę. Istnieje program do przebudowy 

dróg krajowych, na realizację tego programu potrzeba 250 miliardów zł., rząd zaplanował na ten cel 

115 miliardów zł. i później zwiększył do 151 miliardów zł. i gdzie się tutaj ma niby znaleźć na sza 

droga nr 63? Rozumiem, że Pan Poseł chce sobie tutaj zapunktować, ale ja osobiście nie wierzę w 

realizację tego przedsięwzięcia. Tych pieniędzy w budżecie państwa nie ma i na te programy 

odbudowy dróg nie przeznacza się tyle pieniędzy ile powinno się przeznaczać, także perspektywy 

są słabe. W zależności jak przebiegną obrady naszej sesji może być tak, że będziemy musieli 

pozbyć się dochodów z umieszczenia urządzeń w pasie drogowym z szerokopasmowego internetu. 

Powiat z tego tytułu ma 200 tys. zł. dochodu. Patrząc na przyszłość i na rozwój tego terenu 

stwierdzam, że chyba trzeba odpuścić. 

Radny Roch P – stwierdził, że trzeba było to zrobić wcześniej. 

Starosta Powiatu Węgorzewskiego – Halina Faj – patrząc na waszą gminę i na Harsz, będzie tam 

budownictwo jednorodzinne, ale biznesowe. Ludzie, którzy będą chcieli odpocząć, ale jednocześnie 

puścić przelew i zobaczyć co się dzieje u niego na skrzynce pocztowej. Jeśli odejdzie nam 200 tys. 

z dochodów to będziemy musieli taką sumę zdjąć też z wydatków. Niestety ze szkoły nie zabiorę, 

bo już nie mogę, z Centrum Pomocy Rodzinie też nie zabiorę, bo tam są głównie pieniądze z 

Urzędu Pracy, więc będę zmuszona zabrać je ze środków przekazanych na drogi. 

Radny Cudowski M – niech Pani tego nie robi. 

Starosta Powiatu Węgorzewskiego – Halina Faj – dostaliśmy też w końcu decyzję na wycinkę 

drzew, także rozpoczniemy również wycinkę. 

Radny Sikorski T – zwrócił się z prośbą odnośnie drogi do Państwa Hołowacz w Pieczarkach w 

miejscu gdzie jest przystanek na żądanie, tam na zjeździe jest bardzo duży uskok i zgłaszałem to już 

kilka razy do Starostwa. 

Radny Cudowski M – poprosił, aby na ul. Pogodnej, na skrzyżowaniu z ul. Kolejową poprawić 

studzienkę, która opadła, ponieważ jak jadą samochody rano tą drogą to powstaje bardzo duży huk. 

Starosta Powiatu Węgorzewskiego – Halina Faj – spytała czy jest to studzienka kanalizacyjna. 

Radny Cudowski M- odpowiedział, że jest to studzienka kanalizacji burzowej. Prosiłbym również 

aby się przyjrzeć dwóm chodnikom na ul. Pogodnej, ponieważ wjeżdżają samochody na te chodniki 

mijając się i niszczą nam te chodniki. Już w wielu miejscach jest są tam chodniki załamane i 

studzienka kanalizacyjna na przeciwko Państwa Kwarcińskich podnosi się do góry. 

Wójt – poprosił Panią Starostę o sprzątnięcie liści w Harszu tam gdzie jest odwodnienie i na 

wjeździe z Harszu do Pozezdrza tj. ul. 1 Maja. 

Starosta Powiatu Węgorzewskiego – Halina Faj – jeśli chodzi o chodnik na ul. Pogodnej, jeśli 

aura nie pozwoli to damy sobie na spokój i zabierzemy się za to na wiosnę. 

Radna Banaszak M – za przystankiem w miejscowości Pieczarki jak już miniemy dom Pani 

Fatyga jest ogromne drzewo, które zagraża bezpieczeństwu. 

Wójt – zgłaszaliśmy to już i od już od poprzedniego roku jest pozwolenie na wycinkę, a Zarząd 

Dróg dalej go nie wyciął. 

Radny Łabacz R – w związku, że Pani starosta wspomniała, że ruszyliście z wycinką drzew, 
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prosiłbym żebyście przeprowadzali ja kompleksowo, żeby nie było tak jak do tej pory, że drzewa są 

ścięte, konary zostały i kolejny rok gniją. 

Starosta Powiatu Węgorzewskiego – Halina Faj – tak się nie da, nie mamy na to czasu i ludzi. 

Gdyby były to trzy drzewa to na pewno byśmy to tak zrobili, ale mamy wiele drzew i najważniejsze 

dla nas jest to żeby je ściąć. 

Radna Krzyżewska E – spytała kiedy będą uprzątnięte wycięte wcześniej gałęzie i krzewy w 

Przerwankach, bo zostały złożone na kupki i przy większym wietrze wszystko wywiewa na ulicę. 

Przewodnicząca Rady – zwróciła się z pytaniem do Wójta: Dlaczego na oczyszczalni ścieków leży 

10 tys. worków z osadem i czemu ZUK do tej pory ich nie zabrał. 

Wójt – powiedział, że ZUK zawsze przekazywał gminie, że utylizuje osad i na dzień dzisiejszy 

tylko tyle mogę powiedzieć. 

Przewodnicząca Rady – spytała czy ZUK zostawi nam ten osad. 

Wójt – na razie mówią, że to zostawią. 

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę 

Przerwa godz - 16
22

 

Koniec przerwy - 16
40

 

 

Pkt 8 

Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych przez Wójta Gminy Pozezdrze, 

Radnych Rady Gminy Pozezdrze oraz kierowników i pracowników jednostek 

organizacyjnych Urzędu Gminy w Pozezdrzu: 

Przewodnicząca Rady – odczytała informacje z których wynikało, że niektóre oświadczenia miały 

drobne nieprawidłowości, ale nie wymagają żadnych korekt. 

 

Pkt 9 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Pozezdrze w roku szkolnym 

2016/2017: 

Przewodnicząca Rady – spytała poszczególne komisje czy mają jakieś uwagi odnośnie informacji 

o stanie realizacji zadań oświatowych. 

Żadnych uwag nie zgłoszono. Informacja została przyjęta.  

 

Pkt 10 

Przedłożenie projektu umowy spółki „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Pozezdrzu”: 

Przewodnicząca Rady – oznajmiła, że Pani Maria Oryńczak zapoznała wszystkich radnych z 

umową na poszczególnych komisjach. 

Radny Łabacz R – spytał Pani Prawnik czy jeśli zagłosuje za uchwałą to znaczy, że jest też za 

aktem notarialnym. 

Radca Prawny – Barbara Bloch – Cieślińska – powiedziała, ze nie, ponieważ radni nie mają 

wpływu na akt notarialny. 

 

Pkt 11 

Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2018, 
 

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 
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Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 

 

Uchwała Nr XXXI/180/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 

uchwalenia programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

organizacjami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na rok 2018 – w załączeniu do protokołu. 

 

b) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pozezdrze na 2018 rok, 
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 XXXI/181/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pozezdrze na 2018 rok - w załączeniu do protokołu. 

 

c) ustalenia diety sołtysom, 
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 – 1 

 

Uchwała Nr XXXI/182/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 

ustalenia diety sołtysom - w załączeniu do protokołu. 

 

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgorzewskiemu, 

Radny Cudowski M – powiedział, ze miał telefon od Pani Dyrektor Szpitala w Węgorzewie z 

podziękowaniem, szpital co prawda znalazł już inwestora na poprzednio wymieniane sprzęty, ale 

nasze pieniądze zostaną przekazane na defibrylator. 6 grudnia będzie oficjalne otwarcie tego 

oddziału, więc jeśli ktoś ma chęć to można się wybrać na to otwarcie. 

Przewodnicząca Rady - 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 XXXI/183/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Węgorzewskiemu - w załączeniu do protokołu. 

 

e) utworzenia jednoosobowej spółki komunalnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki 
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Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

Przewodnicząca Rady - 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 XXXI/184/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 

utworzenia jednoosobowej spółki komunalnej pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w załączeniu do protokołu. 

 

f) uchwalenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze, 

Przewodnicząca Rady - 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 XXXI/185/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 

uchwalenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na terenie Gminy Pozezdrze - w załączeniu do protokołu. 

 

g) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze, 

Przewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego. 

Przewodnicząca Rady - poprosiła o stanowiska komisji. 

Komisje jednogłośnie za projektem uchwały. 

Radny Cudowski M – spytał czy jest zależność między uprzątaniem przez mieszkańców 

chodników, które rzeczywiście bezpośrednio przylegają do posesji, a tymi, które od posesji dzieli 

pas zieleni. Czy pas zieleni oddzielający chodnik od posesji zwalnia mieszkańca od sprzątania tego 

chodnika? 

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych – Maria Oryńczak – ustawa 

mówi, że właściciel posesji sprząta chodniki przylegające bezpośrednio do jego nieruchomości. Nic 

więcej nie jest napisane, są ludzie, którzy mają dzielący pas zieleni i mimo wszystko sprzątają 

chodniki, a są też tacy, którzy mają chodniki bezpośrednio przyległe do nieruchomości i ich nie 

sprzątają, to wszystko zależy od ludzi. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski. 

Głosowanie : 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 
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Uchwała Nr XXXI/186/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pozezdrze - w załączeniu 

do protokołu. 

 

h) uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Pozezdrze w latach 2018-2022”, 

Przewodnicząca Rady - 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 XXXI/187/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 

uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Pozezdrze w latach 2018-2022” - w załączeniu do protokołu. 

 

i) przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora szkoły, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Roch – w imieniu komisji złożył wniosek o 

wyznaczenie konkretnego terminu rozpatrzenia skargi np. 10 grudnia 2017 r. 

Rada wyznaczyła termin zakończenia pracy najpóźniej na dzień 5 grudnia 2017 r. 

Przewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego nad uchwałą wraz z 

uwzględnieniem wniesionych zmian dotyczących terminu zakończenia pracy. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski. 

Głosowanie : 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 

 

Uchwała Nr XXXI/188/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie 

przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora szkoły - w załączeniu do 

protokołu. 

 

j) zmian w budżecie gminy na 2017 rok, 

Przewodnicząca Rady - poprosiła o przeprowadzenie głosowania imiennego. 

Głosowanie imienne przeprowadził Sekretarz obrad M. Kaczorowski. 

Głosowanie : 

Za – 13 

Wstrzymujących się – 0 

Przeciw – 0 

 

Uchwała Nr XXXI/189/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy na 2017 rok - w załączeniu do protokołu. 

 

Pkt 18 

Zapytania i informacje. 



16 

 

Przewodnicząca Rady – poinformowała radnych o planowanej na dzień 30 listopada 2017 r. sesji 

Rady Powiatu Węgorzewskiego. Przewodnicząca odczytała treść Rozstrzygnięcia Nadzorczego w 

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

sprawnie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, 

którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

Wójt – w uchwałach innych gmin możemy zaobserwować, że jest taki sam zapis, również mają 

zróżnicowane stawki i jest to uchwalone przez Urząd Wojewódzki. Ciągle prosimy straże pożarne 

aby się angażowały, wykazywały dodatkowymi pracami, a u nas często się takie zdarzają. I w 

pewnym sensie ucina im się takie wsparcie. Dofinansowania również są dawane ciągle do tych 

samych gmin, nikt nie chce dać dofinansowania dla tych gmin, które nigdy jeszcze go nie dostały.  

Radny Cudowski M – jeśli Wojewoda kwestionuje finansowanie za zabezpieczanie imprez, to 

niech inwestorzy wszystkie biegi zabezpieczają sami i wtedy dopiero będzie duży koszt. 

 

Pkt 19 

Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodnicząca Rady  zamknęła obrady XXXI sesji Rady Gminy, które odbyły się dnia 27 

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

pracownikom Urzędu Gminy oraz zaproszonym gościom.  

Zakończenie obrad – godz. 17:25. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 
Protokołowała: 

Mariola Terlecka    

                   Przewodnicząca Rady Gminy 

                                                  Barbara Ginkowska 

 


