
P R O T O K Ó Ł  Nr IX/2019
ze zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłomłynie

odbytej w dniu 29 maja 2019 r.

Początek sesji godz. 10.00
Zakończenie sesji godz. 11.20

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

Radni obecni - 13
Radni nieobecni -   2
Radni nieobecni -  Nadzieja Jakubczyk

   Marek Grzęda    
    

Adn. pkt 1. Otwarcia IX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej  –  Tomasz  Kasprzak,  stwierdzając  na  podstawie  listy  obecności  quorum  do
podejmowania prawomocnych uchwał. Powitał Burmistrza, radnych oraz widzów.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie i odczytanie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.  
3. Informacja  o  działalności  Burmistrza  w  okresie  między  sesjami  oraz  działań

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

4. Informacja o stanie:
• bezpieczeństwa publicznego - Posterunek Policji,
• ochrony przeciwpożarowej - jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,

5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miłomłyn oraz określenia granic obwodów publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłomłyn od 1 września 2019 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
umowy  dzierżawy  pomieszczenia  gospodarczego  stanowiącego  własność  Gminy
Miłomłyn.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miłomłyn.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
umów dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miłomłyn.

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego  programu  współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.  3 ust.  3
ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie na terenie Gminy Miłomłyn.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta
i Gminy Miłomłyn na lata 2019-2031.
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na 2019 r.
13. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  na  prośbę  radnych  zgłosił  wniosek  formalny,
by wszystkie punkty porządku obrad dotyczące podjęcia uchwał, czyli punkty od 6 do 12
rozpatrzeć po pkt 2, gdyż część z nich musi opuścić obrady. Zapytał radnych, czy mają uwagi
do wniosku.

Radni nie zgłosili uwag.

W  związku  z  tym  Przewodniczący  Rady  ogłosił  2  minutową  przerwę  na  czas
przygotowania wniosku w programie głosowań imiennych.  

Po  przerwie  Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  Kierownik  Posterunku
w  Miłomłynie  obecny  na  sesji  również  wystąpił  z  prośbą,  by  informacja  o  stanie
bezpieczeństwa publicznego była wysłuchana w pierwszej kolejności z uwagi na to, że musi
opuścić sesję z powodu pilnego zdarzenia. Proponuje więc, by po pkt 2. Przyjęcie protokołu
z  VIII  sesji  Rady  Miejskiej  wysłuchać  informacji  o  stanie  bezpieczeństwa  publicznego,
a  następnie  przejść  do  podjęcia  uchwał.  Następnie  Przewodniczący  Rady  poddał  pod
głosowanie imienne wniosek o zmianę porządku obrad.

„Za” przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Imienny wykaz głosowania radnych
wg załącznika Nr 3 do protokołu
Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej
w Miłomłynie.

Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek został przyjęty. W związku z tym
następuje zmiana porządku obrad.

Adn. pkt 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej.  

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  poinformował,  że  protokół  z  VIII  sesji
Rady był wyłożony do wglądu i radni mogli się zapoznać z jego treścią przed sesją. Radni nie
zgłosili uwag do protokołu i w związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
wniosek o przyjęcie protokołu, bez odczytywania.

„Za” przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, „wstrzymało się” 0, „przeciw” 0.

Imienny wykaz głosowania radnych
wg załącznika Nr 4 do protokołu
Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej
w Miłomłynie.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół został przyjęty jednogłośnie.

Następnie  Przewodniczący  Rady  poprosił  Kierownika  Posterunku  Policji
o  przedstawienie informacji o bezpieczeństwie publicznym.

Adn. pkt 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego - Posterunek Policji.

Informację  o  stanie  bezpieczeństwa  publicznego  przedstawił  kierownik  Posterunku
Policji  w  Miłomłynie  Pan  Daniel  Kaczorowski.  Ponadto  poinformował,  że  być  może
posterunek otrzyma radiowóz przed wakacjami.

Informacja wg załącznika 
Nr 5 do protokołu Nr IX/2019 
sesji Rady Miejskiej w Miłomłynie.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono pytań.

Adn.  pkt  6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  planu  sieci  publicznych  szkół
podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Miłomłyn  oraz  określenia  granic  obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłomłyn od 1 września 2019
r.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez komisje Rady Miejskiej.

Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag.

W związku  z  tym Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie
imienne.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Imienny wykaz głosowania radnych
wg załącznika Nr 6 do protokołu
Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej
w Miłomłynie.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwała  w  sprawie   ustalenia  planu  sieci
publicznych  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Miłomłyn  oraz  określenia
granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miłomłyn od
1 września 2019 r. została podjęta.

Uchwała Nr IX/60/2019
wg załącznika Nr 7 do protokołu
Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej
w Miłomłynie.
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Adn. pkt 7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  w  trybie
bezprzetargowym umowy dzierżawy pomieszczenia gospodarczego stanowiącego własność
Gminy Miłomłyn.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez komisje Rady Miejskiej.

Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag.

W związku  z  tym Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie
imienne.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Imienny wykaz głosowania radnych
wg załącznika Nr 8 do protokołu
Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej
w Miłomłynie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie
w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy pomieszczenia  gospodarczego stanowiącego
własność Gminy Miłomłyn została podjęta.

Uchwała Nr IX/61/2019
wg załącznika Nr 9 do protokołu
Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej
w Miłomłynie.

Adn. pkt 8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  w  trybie
bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy
Miłomłyn.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez komisje Rady Miejskiej.

Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag.

W związku  z  tym Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie
imienne.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Imienny wykaz głosowania radnych
wg załącznika Nr 10 do protokołu
Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej
w Miłomłynie.
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Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
Gminy Miłomłyn została podjęta.

Uchwała Nr IX/62/2019
wg załącznika Nr 11 do protokołu
Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej
w Miłomłynie.

Adn. pkt 9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  w  trybie
bezprzetargowym umów dzierżaw nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy
Miłomłyn.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez komisje Rady Miejskiej.

Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag.

W związku  z  tym Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie
imienne.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Imienny wykaz głosowania radnych
wg załącznika Nr 12 do protokołu
Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej
w Miłomłynie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
w  trybie  bezprzetargowym  umów  dzierżaw  nieruchomości  gruntowych  stanowiących
własność Gminy Miłomłyn została podjęta.

Uchwała Nr IX/63/2019
wg załącznika Nr 13 do protokołu
Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej
w Miłomłynie.

Adn. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie na terenie Gminy Miłomłyn.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez komisje Rady Miejskiej.

Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag.

W związku  z  tym Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie
imienne.
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„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Imienny wykaz głosowania radnych
wg załącznika Nr 14 do protokołu
Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej
w Miłomłynie.

Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  uchwała  w  sprawie  uchwalenia  wieloletniego
programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o  których mowa
w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego
i o wolontariacie na terenie Gminy Miłomłyn została podjęta.

Uchwała Nr IX/64/2019
wg załącznika Nr 15 do protokołu
Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej
w Miłomłynie.

Adn. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
i Gminy Miłomłyn na lata 2019-2031.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez komisje Rady Miejskiej.

Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag.

W związku  z  tym Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie
imienne.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Imienny wykaz głosowania radnych
wg załącznika Nr 16 do protokołu
Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej
w Miłomłynie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Miłomłyn na lata 2019-2031 została podjęta.

Uchwała Nr IX/65/2019
wg załącznika Nr 17 do protokołu
Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej
w Miłomłynie.

Adn. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Miłomłyn na
2019 r.
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Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  projekt  uchwały  został  pozytywnie
zaopiniowany przez komisje Rady Miejskiej.

Do projektu uchwały radni nie zgłosili uwag.

W związku  z  tym Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie
imienne.

„Za” podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymało się” 0.

Imienny wykaz głosowania radnych
wg załącznika Nr 18 do protokołu
Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej
w Miłomłynie.

Przewodniczący Rady stwierdził,  że  uchwała w sprawie zmian w budżecie  Miasta
i Gminy Miłomłyn na 2019 r. została podjęta.

Uchwała Nr IX/66/2019
wg załącznika Nr 19 do protokołu
Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej
w Miłomłynie.

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

Informacja wg załącznika
Nr 20 do protokołu
Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej
w Miłomłynie.

Do przedstawionej informacji nie zgłoszono pytań.

Adn. pkt 4. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej - jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej.

Informację  o  stanie  ochrony  przeciwpożarowej  -  jednostki  Ochotniczej  Straży
Pożarnej przedstawił pracownik urzędu ds. zarządzania kryzysowego, Pan Piotr Bibel.

Informacja wg załącznika 
Nr 21 do protokołu Nr IX/2019 sesji 
Rady Miejskiej w Miłomłynie.
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Do przedstawionej informacji nie zgłoszono pytań.

Adn. pkt 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Mirosław Rafalski
poinformował,  że  zgodnie  z  art.  16a  ust.  1  ustawy  z  dnia  12  marca  2004  r.  o  pomocy
społecznej gminy, powiaty oraz samorząd województwa mają obowiązek przygotowywania
corocznie  oceny  zasobów  pomocy  społecznej.  Organy  wykonawcze  jednostek  samorządu
terytorialnego przedstawiają co roku odpowiednio radom gmin, radom powiatów, sejmikom
województw  właściwych  jednostek  samorządu  terytorialnego  ocenę  zasobów  pomocy
społecznej.  Ocena  wraz  z  rekomendacjami  jest  podstawą  do  planowania  budżetu  na  rok
następny.

Ocenę zasobów pomocy społecznej opracowuje się na podstawie danych uzyskanych
z  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Miłomłyn,  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w  Miłomłynie,  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Ostródzie  oraz  Głównego  Urzędu
Statystycznego. Ocena jest materiałem poglądowym mającym ułatwić podejmowanie decyzji
związanych z planowaniem budżetu w kolejnym roku.

Ocena  Zasobów  Pomocy  Społecznej  to  sprawozdanie  w  którym  znajdują  się
informacje o aktualnym stanie  pomocy społecznej  w gminie Miłomłyn.  Z lektury raportu
dowiedzieć się można z jednej strony z jakich powodów mieszkańcy naszej gminy najczęściej
korzystają  ze wsparcia  systemu,  jaki  rodzaj  świadczeń pobierają,  jaki  jest  wiek oraz płeć
podopiecznych,  ilu  spośród nich  to  klienci  długotrwale  korzystający z  pomocy.  Z drugiej
strony, jakim zasobem instytucjonalnym dysponuje gmina Miłomłyn oraz m. in. jakie środki
finansowe wydatkowane są na zadania pomocy społecznej.

Ocena  zasobów  pomocy  społecznej  za  2018  rok  została  przedstawiona  radnym
wcześniej w celu zapoznania się.

Ocena zasobów pomocy społecznej
wg załącznika Nr 22 do protokołu
Nr IX/2019 Rady Miejskiej 
w Miłomłynie.

Radna Małgorzata Pierzchała stwierdziła, że w tym dokumencie jest tabela dotycząca
liczby osób bezrobotnych i  liczby osób długotrwale  bezrobotnych.  Zwróciła  się  z  prośbą
o wytłumaczenie, co oznacza „długotrwale bezrobotny”, jaki to jest okres czasu i czy tym
osobom proponowano jakieś oferty pracy.

Kierownik  MGOPS,  Pan  Mirosław  Rafalski  poinformował,  że  osoby  długotrwale
bezrobotne, to osoby, które pozostają bez pracy w czasie 12 miesięcy. Jeśli chodzi o oferty
pracy, to MGOPS nie oferuje pracy, gdyż nie jest pośrednikiem pracy. Urząd pracy próbuje
aktywizować, żeby wchodziły na rynek pracy.

Radny Szymon Andruszkiewicz zwrócił uwagę na wykres, który pokazuje liczbę osób
pobierających świadczenia, ewentualnie wymagających pomocy. Do 2017 roku był spadek,
a  w ubiegłym roku był wzrost o 300 osób. Zapytał, czym to może być spowodowane.

Kierownik  MGOPS,  Pan Mirosław Rafalski  poinformował,  iż  z  tej  tabeli  wynika,
że  w poszczególnych latach liczba osób w rodzinach zwiększyła się. W 2017 roku było 1036

8



osób, w 2018 r. 1336, natomiast liczba rodzin wzrosła o 144 rodziny. Nie wie, czym jest
spowodowany wzrost liczby osób pobierających świadczenia, gdyż cały czas była tendencja
malejąca, a od 2018 r. tendencja wzrostowa. W porównaniu z I kwartałem tego roku,  liczba
osób korzystająca z pomocy społecznej jest na poziomie ubiegłego roku. Być może jest to
spowodowane tym, że więcej osób było uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej ze
względu na  podniesienie  kryterium dochodowego w październiku ubiegłego roku.  Więcej
osób mogło korzystać z zasiłków okresowych i celowych. 

Więcej pytań do przedstawionej oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 nie
zgłoszono.

Adn. pkt 13. Interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.

Radny  Szymon  Andruszkiewicz  zgłosił  zapytanie,  czy  jest  możliwe  wyznaczenie
jednego dnia w tygodniu, gdzie urząd byłby otwarty dla petentów o jedną godzinę dłużej –
w godz. 8.15-16.15.

Zapytanie wg załącznika
Nr 23 do protokołu
Nr IX/2019 Rady Miejskiej 
w Miłomłynie.

Więcej interpelacji i zapytań nie zgłoszono.

Adn. pkt 14. Wolne wnioski i informacje.

Radny  Szymon Andruszkiewicz  zapytał,  na  jakim etapie  jest  inwestycja  związana
z gazyfikacją Miłomłyna.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Stanisław  Siwkowski  poinformował,  że  realizacja
inwestycji jest wstrzymana z uwagi na konieczność uzyskania stosownych zezwoleń przez
Nadleśnictwo Iława, gdyż zaprojektowana lokalizacja gazociągu przebiega przez tereny leśne.
Całość  inwestycji  została  podzielona  na  etapy,  na  które  (w  części)  inwestor  posiada
pozwolenie na budowę. Termin doprowadzenia sieci gazowej do Miłomłyna przewiduje się na
jesień br. 

Radna  Małgorzata  Pierzchała  zapytała  Burmistrza  w  imieniu  mieszkańców,  czy
posiada informację na temat likwidowanych kursów PKS. W tel chwili firma jest w likwidacji
i jeżeli zostaną zlikwidowane połączenia, to część mieszkańców pozostanie bez możliwości
dojazdu do Ostródy. Ponadto zwróciła uwagę, że na placu budowy szpitala Neuphoria nic się
nie dzieje. Zapytała w związku z tym, czy inwestycja będzie kontynuowana.  

Burmistrz Miasta i Gminy Stanisław Siwkowski poinformował, iż firma PKS Ostróda
wystąpiła z pismem do tut. urzędu,  że dzieci do szkół na terenie gminy będzie wozić tylko do
końca czerwca.  W lipcu br.  nastąpi  rozwiązanie PKS.  Są prowadzone rozmowy z Panem
Lipnickim na temat przejęcia dowożenia dzieci od września br. przez jego firmę.  
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Jeśli chodzi o budowę szpitala leczenia epilepsji u dzieci, to w tej chwili jest zastój.
Projekt na realizację tej inwestycji jest sporządzony w 2015 r. Pieniądze zostały pozyskane na
początku  2017  r.  i  ten  projekt  został  niedoszacowany.  W ubiegłym roku  wzrosły  koszty
materiałów i robocizny średnio o  ok. 50 % i brakuje pieniędzy. Firma Neuphoria znalazła już
udziałowca.  Z  rozmowy  z  Panią  Anną  Wrzesińską,  która  sporządzała  wniosek
o dofinansowanie wynika, że termin oddania inwestycji do użytku nie jest zagrożony.  

Radna  Małgorzata  Düformantel  poinformował,  że  mieszkańcy  ul.  Potockiego
i ul.  Ilińskiej  w Miłomłynie narzekają na hałas dobiegający z trasy S 7.  Dopóki nie było
zamontowanych ekranów dźwiękoszczelnych, to hałas rozkładał się. Mieszkańcy wystąpili
z  pismem do wykonawcy trasy firmy Budimex z prośbą o wykonanie pomiaru natężenia
hałasu.  Fachowiec  firmy  Budimex  dokonał  pomiaru  natężenia  hałasu,  z  którego  wynika,
że jest ono w normie. Radna uważa, że tak nie jest. Zwróciła się z prośbą o podjęcie starań
w celu zamontowania na trasie dodatkowych osłon.  

Ponadto  radna  poinformowała,  że  matki  małych  dzieci  twierdzą,  iż  na  plaży
w  Miłomłynie  postawiono  podest,  na  którym  można  usiąść,  który  zasłania  widok  na
przebywające w wodzie  dzieci. Matki chcą, żeby to zmienić.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Stanisław  Siwkowski  poinformował,  że  jeśli  chodzi
o ekrany to ten problem był od początku. Ekrany są trochę za krótkie od strony Ostródy i na
łuku  przy  ul.  Jeziornej  i  Ilińskiej.  Były  robione  pomiary  hałasu.  Jeżeli  natężenie  hałasu
wyjdzie powyżej normy, to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych będzie musiała przedłużyć
te ekrany, ale trzeba ich naciskać. Popiera pisma mieszkańców w tej sprawie. 

Jeśli chodzi o plażę nad jez. Ilińsk, to nie można już zmienić lokalizacji drewnianego
podestu.  Inwestycja  realizowana  jest  z  udziałem  środków  unijnych.  W  przypadku
zastosowania  odstępstw  gmina  może  być  zobowiązana  do  częściowego  zwrotu
dofinansowania. Inwestycja nie jest jeszcze oddana do użytku. Są tam drobne usterki. Trzeba
będzie jeszcze posiać trawę, odprowadzić zalegającą  wodę, nawieźć na część plaży piasku.
Myśli, że to będzie zrobione do połowy czerwca.

Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Kasprzak stwierdził, że jeśli chodzi o pomiar
natężenia  hałasu,  to  opieramy się  tylko  na badaniach  przeprowadzonych przez  GDDKiA.
Zapytał, czy gmina może zlecić ich wykonanie innym specjalistom. Czy jest szansa na zmianę
tych barier.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  poinformował,  że  barier  nie  będą  zmieniać.  Trwałość
projektu jest na 10 lat. Gmina nie zlecała przeprowadzenia badania natężenia hałasu. Uważa,
że  ekrany  powinny  być  zamontowane  trochę  dalej.  GDDKiA  powołuje  niezależnych
ekspertów. Urząd zasugeruje zmianę fachowców dokonujących badania pomiaru natężenia
hałasu. 

Przewodniczący  Rady  Tomasz  Kasprzak  poinformował,  że  Komisja  Gospodarki
i Ochrony Środowiska była na wizytacji inwestycji związanej z modernizacją plaży nad jez.
Ilińsk  oraz  na  grobli.  Przekazała  Burmistrzowi  swoje  uwagi  nt.  zrealizowania  tego
przedsięwzięcia.  Jest  nadzieja,  że  co  będzie  możliwe,  to  zostanie  zmodyfikowane
i poprawione.
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Radna Joanna Karabinowska zwróciła się z prośbą o wsparcie w składaniu prośby
o położenie ograniczenia ruchu przy szkole w Liwie ze względu na to, że w szkole są małe
dzieci.

Burmistrz poinformował, że poprze wniosek Sołectwa Liwa i Boguszewo.

Radny Grzegorz Żmijewski  w nawiązaniu do otrzymanego przez radnych projektu
nowego Statutu Gminy zwrócił się z prośbą o powołanie na następnej sesji komisji statutowej.

Przewodniczący Rady Tomasz Kasprzak zwrócił się z prośbą, by radni zapoznali się
z przedstawionym dokumentem do spotkania radnych. Jeżeli będzie nad czym pracować, to
zwróci  się  do  Burmistrza  o  przygotowanie  na  kolejną  sesję  projektu  uchwały  w sprawie
powołania Komisji Statutowej.  

Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza, że radni nadal czekają na
plan  remontu  i  budowy  dróg  gminnych.  Poprzednia  wersja  tego  dokumentu  wymagała
uzupełnienia.  Radni w dalszym ciągu go nie otrzymali  i  nadal czekają na przygotowanie.
Zapytał Burmistrza, czy może określić konkretny termin przedłożenia poprawionego planu.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy stwierdził,  że  wspólnie  muszą  to  określić.  Poprawią  te
usterki, które były mówione o tych drogach. Nie ma możliwości wpisania do planu remontu
wszystkich  dróg wewnętrznych.  Są  drogi  publiczne,  którym trzeba  będzie  nadać  numery.
Będą  one  przedstawione  na  sesji.  Na  remont  tych  dróg  można  będzie  pozyskiwać
dofinansowanie.  Na  remont  dróg  wewnętrznych  można  będzie  uzyskać  dofinansowanie
z  Urzędu  Marszałkowskiego,  częściowo z  obszarów wiejskich,  albo  ze  środków ochrony
gruntów rolnych. Liczy na pomysły radnych. Uważa, że wspólnie trzeba to przedyskutować.
W przeciwnym wypadku radni  znów mogą mieć uwagi.  Plan  uzupełni  jeszcze o kryteria
oceny wniosków przy udzielaniu dofinansowania.

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że rozmowy o planie remontu dróg są od kilku
miesięcy.  Zgodnie  z  ostatnimi  ustaleniami,  to  urząd  miał  przygotować  kryteria,  według
których  oceniane  są  wnioski,  by  radni  mieli  świadomość,  jakie  kryteria  spełniają
poszczególne drogi, aby świadomie mogli podjąć decyzje, które drogi i w jakiej kolejności
remontować. Burmistrz deklarował, że zostanie to przygotowane a radni nadal na to oczekują.

Następnie Przewodniczący poinformował o spotkaniu radnych z mieszkańcami,  które
odbędzie się w tut. urzędzie 11 czerwca br. o godz. 16.30. Prosił radnych o poinformowanie
o tym mieszkańców w swoich okręgach wyborczych.

Burmistrz Miasta i  Gminy Stanisław Siwkowski przekazał radnym Raport o stanie
gminy za 2018 rok.  Poinformował,  że dokument ten zostanie  zamieszczony w Biuletynie
Informacji  Publicznej.  Będzie  on  przedmiotem  sesji  absolutoryjnej.  Następnie  Burmistrz
zwrócił  się z prośbą do radnych członków Komisji  Uzdrowiskowej o pozostanie po sesji,
gdyż odbędzie się spotkanie tej komisji.

Przewodniczący  Rady  Tomasz  Kasprzak  w  nawiązaniu  do  informacji  Burmistrza
dotyczącej spotkania przedstawicieli Związku Gmin Kanału Elbląskiego z przedstawicielami
Wód Polskich  dodał,  iż  dzięki  aktywności  przedstawiciela  Miłomłyna (przewodniczącego
RM), w związku z dużymi obawami, że Kanał Elbląski może nie ruszyć z początkiem sezonu,

11



jako  członek  Zarządu  dnia  14  lutego  br.  zwrócił  się  z  tą  sprawą  do  przewodniczącego
Związku. Dzięki działaniom wielu osób udało się doprowadzić Pochylnię Buczyniec do stanu
używalności i po raz pierwszy od trzech lat Kanał Elbląski został otwarty 1 maja.

Więcej wniosków i informacji nie zgłoszono.

Adn. pkt 15. Zakończenie obrad sesji.

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

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Przewodniczący Rady Miejskiej
K. Staszyńska Tomasz Kasprzak 
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