
P R O T O K Ó Ł  Nr XLVI/2018
ze zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłomłynie

odbytej w dniu 31 stycznia 2018 r.

Początek sesji godz. 9.00
Zakończenie sesji godz. 10.05

Radni obecni: wg załączonej listy obecności (Zał. Nr 1 do protokołu).
Zaproszeni goście: wg załącznika Nr 2 do protokołu.

Radni obecni - 10
Radni nieobecni -   5
Radni nieobecni -   Franciszek Brzozowski

    Joanna Karabinowska     
    Wiesław Lisek
    Grzegorz Walaszczyk
    Grzegorz Żmijewski

Adn. pkt 1. Otwarcia  XLVI  zwyczajnej  sesji  Rady  Miejskiej  dokonał  Przewodniczący 
Rady Miejskiej  –  Radosław Gross,  stwierdzając  na  podstawie  listy  obecności  quorum do 
podejmowania prawomocnych uchwał.

Następnie Przewodniczący Rady powitał radnych oraz zaproszonych gości, po czym 
przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie i odczytanie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji
3. Informacja  z  działalności  Burmistrza  w  okresie  między  sesjami  oraz  działań 

podejmowanych w kierunku aktywizacji inwestycyjnej na terenie „Obszaru Ochrony 
Uzdrowiskowej Miłomłyn”

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
• planu pracy Rady Miejskiej w Miłomłynie na rok 2018,
• zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2018,
• nabycia nieruchomości,
• określenia  kryteriów,  liczby  punktów  oraz  dokumentów  obowiązujących 

w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  pierwszej  klasy  publicznej  szkoły 
podstawowej  dla  kandydatów  zamieszkałych  poza  obwodem  szkoły 
podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miłomłyn

• przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Miłomłyn na rok 2018,

• zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2018 rok.
5. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów 
6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów 
7. Wolne wnioski i informacje
8. Zakończenie obrad sesji.
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Do porządku obrad nie zgłoszono wniosków.

Adn. pkt 2. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji 

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że protokoły z XLIV i XLV sesji były 
wyłożone do wglądu i radni mogli się zapoznać z ich treścią przed sesją. Radni nie zgłosili 
uwag do protokołów. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał w pierwszej kolejności 
pod głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu z XLIV sesji bez odczytywania.

„Za” przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  wniosek  o  przyjęcie 
protokołu z XLV sesji bez odczytywania.

„Za” przyjęciem protokołu głosowało 10 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Przewodniczący Rady stwierdził, że protokoły z  XLIV i XLV sesji zostały przyjęte 
jednogłośnie.

Adn. pkt 3. Informacja z działalności Burmistrza w okresie między sesjami oraz działań 
podejmowanych  w  kierunku  aktywizacji  inwestycyjnej  na  terenie  „Obszaru  Ochrony 
Uzdrowiskowej Miłomłyn”.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Stanisław  Siwkowski  przedstawił  informację 
z działalności w okresie między sesjami oraz działań podejmowanych w kierunku aktywizacji 
inwestycyjnej na terenie „Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn”.

Informacja wg załącznika
Nr 3 do protokołu.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono pytań.

Adn. pkt 4. Podjęcie uchwał w sprawie.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Radosław  Gross  przedłożył  projekty  uchwał 
w sprawie:

planu pracy Rady Miejskiej w Miłomłynie na rok 2018

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt planu pracy Rady Miejskiej radni 
opiniowali na posiedzeniach komisji Rady. Do projektu planu nie zgłoszono uwag.  

Następnie  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poddał  pod  głosowanie  wniosek 
o podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Miłomłynie na rok 2018. 
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„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że uchwała w sprawie planu pracy Rady 
Miejskiej w Miłomłynie na rok 2018 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XLVI/244/2018
wg załącznika Nr 4 do protokołu.

zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2018

Przewodniczący  Rady poinformował,  że  plany pracy  komisji  były  opracowane  na 
posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Miejskiej.

Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag. 

W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie 
uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2018.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
komisji Rady Miejskiej na rok 2018 została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XLVI/245/2018   
wg załącznika Nr 5 do protokołu.

nabycia nieruchomości

Przewodniczący  Rady  poinformował, że  projekt  uchwały  był  omawiany  na 
posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Do projektu uchwały nie zgłoszono pytań i uwag.

W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie 
uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. 

„Za” podjęciem uchwały  głosowało 10 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwała  w  sprawie  nabycia  nieruchomości 
została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XLVI/246/2018  
wg załącznika Nr 6 do protokołu.

określenia  kryteriów,  liczby  punktów  oraz  dokumentów  obowiązujących 
w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  pierwszej  klasy  publicznej  szkoły  podstawowej  dla 
kandydatów  zamieszkałych  poza  obwodem  szkoły  podstawowej,  dla  których  organem 
prowadzącym jest Gmina Miłomłyn
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Przewodniczący  Rady  poinformował, że  projekt  uchwały  był  omawiany  na 
posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Do projektu uchwały nie zgłoszono pytań i uwag.

W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie 
uchwały w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących 
w  postępowaniu  rekrutacyjnym  do  pierwszej  klasy  publicznej  szkoły  podstawowej  dla 
kandydatów  zamieszkałych  poza  obwodem  szkoły  podstawowej,  dla  których  organem 
prowadzącym jest Gmina Miłomłyn. 

„Za” podjęciem uchwały  głosowało 10 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie  określenia kryteriów, liczby 
punktów oraz  dokumentów obowiązujących  w  postępowaniu  rekrutacyjnym do  pierwszej 
klasy publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły 
podstawowej,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Miłomłyn  została  podjęta 
jednogłośnie.

Uchwała Nr XLVI/247/2018  
wg załącznika Nr 7 do protokołu.

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
dla Gminy Miłomłyn na rok 2018

Przewodniczący  Rady  poinformował, że  projekt  uchwały  był  omawiany  na 
posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, 
choć niejednomyślnie. Zapytał, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie tego projektu.

Radna Zdzisława Milkowska poinformowała, że radni na posiedzeniach komisji Rady 
Miejskiej zostali świadomie wprowadzeni w błąd przez koordynatora GKRPA. Koordynator 
przedstawiając projekt  programu,  w odpowiedzi  na pytanie  radnych,  jakie  zmiany zostały 
wprowadzone  do  programu  w  porównaniu  do  obowiązującego  w  ubiegłym  roku, 
poinformował,  że  zmiany  dotyczą  zwiększenia  ilości  programów  profilaktycznych 
w szkołach. Radni nie zostali poinformowani przez koordynatora, że zmiana dotyczy również 
podwyższenia  jego  wynagrodzenia  o  5%  w  stosunku  do  wynagrodzenia  obowiązującego 
w ubiegłym roku, tj. z 20 na 25% minimalnego wynagrodzenia. Uważa, że jest to nieuczciwe 
wobec radnych. Wystąpiła z wnioskiem o ustalenie wysokości wynagrodzenia koordynatora 
na  poziomie  ubiegłego  roku.   Przypomniała,  że  pracownicy urzędu  otrzymali  od  1.01.br. 
waloryzację  wynagrodzeń  o  2,3%,  a  koordynatorowi  proponuje  się  podwyżkę  aż  o  5%. 
Poza tym ponowiła propozycję wymiany tych członków GKRPA, pracowników urzędu gminy 
oraz  jednostek  podległych  urzędowi  gminy,  którzy  odeszli  lub  odejdą  na  emeryturę. 
Proponuje, by na członków komisji wybrano osoby młode, energiczne, chcące udzielać się 
i pracować na rzecz zwalczania i przeciwdziałania alkoholizmowi. 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Stanisław  Siwkowski  poinformował,  że  podwyżka 
wynagrodzenia  koordynatora  została  z  nim uzgodniona.  Najpóźniej  do  końca  pierwszego 
półrocza br. wymieni koordynatora GKRPA. Należy jednak liczyć się z tym, że może nie 
znajdzie osoby zainteresowanej, która będzie to prowadzić za takie wynagrodzenie. Wówczas 
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należało  będzie  podwyższyć  wysokość  wynagrodzenia.  Chciałby,  żeby  przewodniczącą 
GKRPA była osoba  z urzędu lub z MGOPS.

Radna Zdzisława Milkowska wycofała swój wniosek.

W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie 
uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Gminy Miłomłyn na rok 2018

„Za”  podjęciem  uchwały  głosowało  6  radnych,  „przeciw”  2,  „wstrzymało  się” 
2 radnych.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwała  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miłomłyn na 
rok 2018  została podjęta. 

Uchwała Nr XLVI/248/2018  
wg załącznika Nr 8 do protokołu.

zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2018 rok

Przewodniczący  Rady  poinformował, że  projekt  uchwały  był  omawiany  na 
posiedzeniach komisji Rady Miejskiej. Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.  

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  przedstawił  proponowane  zmiany  do  budżetu  miasta 
i Gminy Miłomłyn na 2018 rok. 

Do projektu uchwały nie zgłoszono pytań i uwag.

W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o podjęcie 
uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2018 rok.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Przewodniczący Rady stwierdził,  że  uchwała w sprawie  zmian w budżecie  Miasta 
i Gminy Miłomłyn na 2018 rok została podjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr XLVI/249/2018  
wg załącznika Nr 9 do protokołu.

Adn. pkt 5. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów. 

Sołtys  Sołectwa  Liksajny,  pani  Donela  Zegadło  zapytała,  czy  nie  powtórzy  się 
problem  wody  pitnej  z  wodociągu  w  Liksajnach,  bo  widzi,  jak  są  wykonywane  prace 
związane z płukaniem sieci. Sieć wodociągowa nie jest płukana na całej długości, z uwagi na 
nieczynne  hydranty.  Ponadto  uważa,  że  administrator  urządzeń  wodociągowych  powinien 
wcześniej  informować  mieszkańców  o  planowanym  płukaniu  sieci.  Wokół  ujęcia  wody 
w Majdanach Wielkich w dalszym ciągu jest bałagan. Jeżeli w dalszym ciągu będą opady 
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deszczu, to bakteria coli znowu może przedostać się do wodociągu. 

Radny Marek Grzęda poinformował, iż radni chcą otrzymać informację od prezesa 
PGK  -  administratora  urządzeń,  na  temat  powodów  zanieczyszczenia  wody  i  podjętych 
działań zapobiegawczych, by takich sytuacji nie było. 

Burmistrz Miasta i Gminy Stanisław Siwkowski poinformował, że przekaże te uwagi 
prezesowi spółki. Poprosi także prezesa o przedstawienie radnym informacji o przyczynach 
pojawienia  się  bakterii  coli  w  stacji  ujęcia  wody  w  Majdanach  Wielkich,  czynnościach 
podjętych przez spółkę w celu pozbycia się bakterii oraz działaniach, które mają zapobiec 
ponownemu skażeniu wody. 

Sołtys  Sołectwa  Bynowo,  pan  Waldemar  Czarzasty  zapytał,  czy  jest  prowadzona 
opieka nad  osobami starszymi.  Jednocześnie  zgłosił,  że starsza mieszkanka Bynowa, pani 
Czertowicz potrzebuje takiej opieki. 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Stanisław  Siwkowski  poinformował,  że  obecnie 
w  Miejsko-Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Miłomłynie  jest  zatrudniona  jedna 
opiekunka  środowiskowa.  MGOPS  złożył  wniosek  do  Powiatowego  Urzędu  Pracy 
o przydzielenie dwóch osób interwencyjnych, które zatrudnione będą jako opiekunki. Sprawę 
opieki nad starszymi osobami należy zgłaszać bezpośrednio do MGOPS.

Sołtys Sołectwa Liksajny,  pani Donela Zegadło,  zapytała Burmistrza, czy rozważał 
sprawę przejęcia przez gminę drogi powiatowej  w Liksajnach.  Dodała,  że droga w czasie 
opadów  deszczu  jest  nieprzejezdna.  W  przypadku  przejęcia  tej  drogi  gmina  mogłaby 
remontować jej nawierzchnię etapami.

Burmistrz Miasta i Gminy Stanisław Siwkowski poinformował, że gmina nie przejmie 
tej drogi, gdyż powiat ma większe możliwości jej naprawy. Gmina ma wiele dróg, które są 
w gorszym stanie technicznym. Prowadzone są rozmowy powiatu z Nadleśnictwem Miłomłyn 
w sprawie naprawy tej drogi. 

Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Adn. pkt 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Odpowiedzi na zapytania Burmistrz Miasta i Gminy udzielił w punkcie 5. Interpelacje 
i zapytania radnych oraz sołtysów.

Adn. pkt 7. Wolne wnioski i informacje

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Radosław  Gross  poinformował,  że  otrzymał 
z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wystąpienie pokontrolne z kontroli Urzędu 
Miasta i Gminy Miłomłyn. Dokument ten jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady. Poleca go 
szczególnie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
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Innych wolnych wniosków nie zgłoszono.

Adn. pkt 8. Zakończenie obrad sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku XLVI sesji  Rady Miejskiej  Przewodniczący 
dokonał zamknięcia obrad.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Przewodniczący Rady Miejskiej
K. Staszyńska Radosław Gross
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