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PROTOKÓŁ Nr XXX/2018
z sesji Rady Gminy Wilczęta odbytej
w dniu 25 czerwca 2018 r.
XXX Sesja Rady Gminy Wilczęta odbyła się 25 czerwca 2018 roku na świetlicy wiejskiej
w Wilczętach
Ad. pkt. 1 – otwarcie obrad.
Otwarcia sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Krystyna Kaczyńska, która
powitała radnych oraz zaproszonych gości: Panią Beatę Andrzejczuk – Wójta Gminy, Panią Monikę Gońca – Skarbnika Gminy, Pana Bogdana Pochodaja – Radnego Powiatu Braniewskiego, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, sołtysów sołectw oraz przybyłą na salę publiczność.
Ad. pkt. 2. – stwierdzenie prawomocności obrad.
Na podstawie listy obecności radnych Przewodnicząca Rady stwierdziła, że sesja jest
prawomocna, ponieważ na 15 radnych w obradach uczestniczy 14 – lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 3. – Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek sesji, który przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym (w głosowaniu udział wzięło 14 radnych) w brzmieniu jak niżej:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad oraz przegłosowanie wniosków o jego uzupełnienie
lub zmianę.
4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
5. Informacja Przewodniczącej Rady o sprawach wniesionych do Rady oraz działaniach
podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Informacja o działalności Wójta Gminy Wilczęta w okresie między sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany w WPF na lata 2018-2028.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wilczęta na 2018
rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Gminnego w Wilczętach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/125/16 Rady Gminy Wilczęta
z dnia 19 grudnia 2016 roku.
13. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wilczęta z tytułu wykonania budżetu gminy
Wilczęta za 2017 r.
1) zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wilczęta za 2017
rok;
2) zapoznanie z opinią RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Wilczęta za 2017 rok;
3) zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym;
4) zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy Wilczęta;
5) zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilczęta;
6) zapoznanie z opinią RIO dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Wilczęta w sprawie absolutorium;
7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wilczęta za 2017 rok;

14.
15.
16.
17.
18.

8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilczęta z
tytułu wykonania budżetu gminy Wilczęta za 2017 rok.
Rozpatrzenie wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Gminy.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Wnioski komisji, radnych, sołtysów i zaproszonych gości.
Zakończenie obrad.

Ad. pkt. 4. – przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji Nr XXIX/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym (w głosowaniu udział wzięło 14 radnych), bez odczytywania.
Ad. pkt. 5. Informacja Przewodniczącej o sprawach wniesionych do Rady oraz działaniach podejmowanych w okresie między sesjami (25 kwietnia 2018 r. – 20 czerwca
2018 r.)
1) Przesłano uchwały do Wydziału Organizacji i Nadzoru UW w Olsztynie, RIO w Elblągu,
podjęte na XXIX sesji Rady Gminy.
2) Wpłynęła „Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017”, którą przekazano na
piśmie radnym naszej Rady Gminy.
3) Wpłynęła Uchwała Regionalnej izby Obrachunkowej w Olsztynie, pozytywne
opiniująca przedłożone przez Wójta Gminy Wilczęta sprawozdanie z wykonania
budżetu Gminy Wilczęta za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
4) Wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25
kwietnia 2018 r. do Uchwały Nr XXVIII/187/18 Rady Gminy Wilczęta z 21 marca
2018 r. w sprawie wprowadzenia gminnego programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilczęta na
rok 2018, stwierdzające nieważność uchwały.
5) Wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilczęta z dnia 23 maja br. w
sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilczęta z tytułu wykonania
budżetu za rok 2017, który przekazano RIO w Olsztynie, Wójtowi Gminy,
przewodniczącym Stałych Komisji Rady oraz radnym. Powyższy wniosek, pozytywnie
zaopiniowała RIO w Olsztynie, Uchwałą z dnia 28 maja br. W porządku obrad
dzisiejszej sesji jest punkt dotyczący „13. Udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Wilczęta z tytułu wykonania budżetu gminy Wilczęta za 2017 r.”
6) Wpłynęły wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilczęta z kontroli
wykonania budżetu za 2017 rok w jednostkach organizacyjnych Gminy. Wnioski
rozpatrzone zostaną na dzisiejszej sesji Rady.
Przewodnicząca Rady Gminy Wilczęta Pani Krystyna Kaczyńska poprosiła pana Piotra
Sznajderowicza – Radcę Prawnego, o wyjaśnienie rozstrzygnięcia nadzorczego
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego uchwały dotyczącej programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi.
Pan Piotr Sznajderowicz wyjaśnił stanowisko Wojewody dotyczące uchylenia uchwały
oraz poinformował o dalszych krokach w związku z podjęciem uchwały dotyczącej
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Ad. pkt. 6. – Sprawozdanie Wójta Gminy Wilczęta z działalności między sesjami.
Sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawiła Pani Beata Andrzejczuk – Wójt
Gminy. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu . Pani Wójt Beata
Andrzejczuk przedstawiła również opinię biegłego dotyczącą świetlicy wiejskiej w Bardynach. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. pkt. 7. – Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Lilla Kaczorek–Niska zapytała o warunki na jakich przejęta będzie droga gminna
w miejscowości Słobity-Stacja, o lokale, które będziemy przejmowali w Gładyszach, Tatarkach i Słobitach oraz o umowy najmu lokali mieszkalnych.
Radna Irena Dubiec zapytała na jakim etapie jesteśmy z porozumieniem Polska–Rosja i
czy nie jest potrzebna uchwała dotycząca współpracy.
Radny Marcin Stołycia zapytał czy Pani Wójt zamierza wpłynąć na Dyrektora Zakładu
Komunalnego żeby szybciej reagował na usuwanie awarii, które są ponad dwa miesiące
i dlaczego przeciek w Nowicy usuwany był przez prywatną firmę.
Pani Wójt Beata Andrzejczuk odpowiedziała, że na to pytanie ustosunkuje się Dyrektor
Zakładu Komunalnego.
Pani Irena Dubiec zapytała czy przeciek przy szkole w Nowicy został usunięty, który
zgłaszany był przed majówką.
Radna Lilla Kaczorek–Niska zapytała o spotkanie z Komisarzem Wyborczym, o którym
Pani Wójt wspomniała w sprawozdaniu.
Radny Ryszard Wargacki zapytał o koszty wynajęcia równiarki z Płoskini.
Radny Stanisław Terlicki zainterweniował w sprawie wody u Pani (..)* w miejscowości
Bronki. Zapytał również o dowiezienie kruszywa do Lipowej.
Radna Irena Dubiec zapytała o mieszkanie socjalne po Panu (…)* z Wilcząt, który
zmarł, co się z nim stało.
Radna Barbara Miszka zadała pytanie do Pana Bogdana Pochodaja Radnego Powiatowego o remont mostu w Tatarkach.
Radna Monika Mierzwicka zadała pytanie Panu Bogdanowi Pochodajowi Radnemu Powiatowemu o drzewa w chodniku przy drodze w Słobitach.
Radny Roman Waldeck zapytał Pana Bogdana Pochodaja Radnego Powiatu o dodatkowe
pieniądze w powiecie braniewskim.
Radna Monika Mierzwicka zapytała o mieszkania w Słobitach do przejęcia.
Ad. pkt. 8. – zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2018 –
2028.
Z treścią projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wilczęta na lata 2018-2028 zapoznała zebranych Pani Monika Gońca – Skarbnik Gminy.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.
Wnioski komisji rady do projektu tej uchwały przedstawili:
1. Radna Lilla Kaczorek-Niska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – komisja opiniowała
pozytywnie powyższy projekt uchwały.

2. Radna Elżbieta Skubij Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury ... – komisja opiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
3. Radny Ryszard Adamczyk Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rolnictwa – komisja opiniowała pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Dyskusji i wniosków nie ma.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały, który przyjęto w głosowaniu jawnym przy 10 głosach „za”, 3 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”, jako uchwałę XXX/194/18 stanowiącą załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 9. – zmiany w budżecie gminy na 2018 r.
Z treścią projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 r. zapoznała
zebranych Pani Monika Gońca – Skarbnik Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 6
do niniejszego protokołu.
Wnioski komisji rady do projektu tej uchwały przedstawili:
1. Radna Lilla Kaczorek-Niska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – komisja opiniuje pozytywnie powyższy projekt uchwały.
2. Radna Elżbieta Skubij Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury ... – komisja opiniuje
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
3. Radny Ryszard Adamczyk Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rolnictwa – komisja opiniuje pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Radna Lilianna Kaczorek-Niska zapytał o liczbę wniosków, które zostały złożone do dofinansowania utylizacji zabestu.
Wójt Gminy Wilczęta przedstawiła regulamin udzielania dofinansowania do usuwania
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, zgodnie z którym zadanie to może być
realizowane tylko w przypadku otrzymania dotacji od WFOŚiGW.
Radna Lilianna Niska zapytała o treść informacji, którą otrzymali beneficjenci, którzy
złożyli wnioski do gminy.
Treść pisma, które zostało przekazane do wnioskodawców odczytała Radna Katarzyna
Grzegorzak- Szeluga.
Przewodnicząca Rady Gminy Wilczęta Pani Krystyna Kaczyńska zapytała o wysokość dofinansowania z roku poprzedniego.
Wójt Gminy Wilczęta udzieliła odpowiedzi informując, że dofinansowanie wynosiło 50%
a całość wydatków ok. 24000 zł.
Radna Krystyna Kaczyńska – zapytała o powód nieotrzymania dofinansowania.
Wójt Gminy Wilczęta odpowiedziała, że środków nie otrzymaliśmy ze względu na brak
środków w WFOŚiGW.
Radna Katarzyna Grzegorzak–Szeluga zapytała o liczbę wniosków, które zostały złożone.
Kierownik RRBOś Pani Agnieszka Widuń udzieliła odpowiedzi informując, że złożonych
zostało 13 wniosków.
Radny Tadeusz Gębarowski zapytał do jakiego okresu należy usunąć wyroby zawierające azbest.
Wójt Gminy Wilczęta odpowiedziała, że do 2032 roku.

Radny Lilianna Kaczorek-Niska zapytała o dotację dla Zakładu Komunalnego – czy kwota zaplanowana w budżecie zabezpiecza nam zwrot środków do końca roku i jak została
wyliczona.
Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik Monik Gońca, która wyjaśniła, że została ona wyliczona w oparciu o sprawozdanie przedstawione przez Dyrektora Zakładu Komunalnego i
ta kwota stanowi tylko plan i może się zmienić po przedstawieniu do rozliczenia faktury.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały, który nie został przyjęty w głosowaniu jawnym przy
5 głosach „za”, 6 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się”.
Wójt Gminy Wilczęta Pani Beata Andrzejczuk zapytała Radnych jak ma wytłumaczyć
kierownikom jednostek, że nie otrzymają środków niezbędnych do funkcjonowania.
Stwierdziła, że jest cały czas „polityka po złości” , która odbija się na mieszkańcach.
Odniosła się również do obowiązującego regulaminu, który powinno się przestrzegać.
Zaznaczyła iż rada nie zmusi do złamania prawa bo zgodnie z obowiązującym regulaminem, w przypadku braku dofinansowania z WFOŚiGW program usuwania azbestu nie
będzie realizowany.
Przewodnicząca Rady Gminy odniosła się do wypowiedzi Pani Wójt stwierdzając, że reprezentuje swoich mieszkańców, którzy są bardzo zawiedzeni tym, że dofinansowanie
do azbestu zostało z budżetu usunięte. Zaznaczyła iż sama również złożyła wniosek o
dofinansowanie.
Radny Roman Waldeck ocenił program pomocy w usuwaniu azbestu jako potrzebny, jednak z uwagi na brak środków w budżecie powinno się racjonalnie wydatkować środki.
Negatywnie ocenił współpracę Radnych z władzami gminy.
Wójt Gminy przedstawiła negatywne konsekwencje nieprzyjęcia zmian w uchwale budżetowej.
Radna Lilla Kaczorek–Niska odniosła się do poprzednich wypowiedzi – stwierdziła, że decyzję taką podjęła bez złości, wyraziła opinię swoich mieszkańców, którzy nie zgadzają
się z dotacją dla Zakładu Komunalnego odnośnie dofinansowania do ścieków i dlatego
podjęła taką decyzję podczas głosowania.
Wójt Gminy podsumowała wypowiedzi Radnych i zapytała o dalszą współpracę podczas
kilku pozostałych miesięcy.
Radna Lilianna Kaczorek–Niska odniosła się do współpracy pomiędzy gminą a Radnymi
oraz do naprawy dróg gminnych gdzie równiarka zamiast pracować na drogach gminnych pracowała na terenie innej gminy. Wójt zaznaczyła iż gdy równiarka była do dyspozycji sołtysów – sołtys Bardyn odmówił , więc są to wyłącznie złośliwości i brak dobrej
woli do współpracy radnych i wójta.
Ad. pkt. 10. – regulamin korzystania ze stadionu gminnego w Wilczętach.
Z treścią projektu uchwały w sprawie regulaminu korzystania ze stadionu gminnego
w Wilczętach zapoznała zebranych Pani Beata Andrzejczuk – Wójt Gminy. Projekt
uchwały stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.
Wnioski komisji rady do projektu tej uchwały przedstawili:
1. Radna Lilla Kaczorek-Niska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – komisja opiniuje pozytywnie powyższy projekt uchwały.
2. Radna Elżbieta Skubij Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury ... – komisja opiniuje
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
3. Radny Ryszard Adamczyk Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rolnictwa – komisja opiniuje pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały, który przyjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie
przy 14 głosach „za”. , jako uchwałę Nr XXX/195/18 stanowiącą załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 11. – zmiana gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani w 2018 roku
Z treścią projektu uchwały w sprawie zmiany gminnego programu profilatyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zapoznała zebranych Pani Beata Andrzejczuk – Wójt Gminy. Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 9 do
niniejszego protokołu.
Wójt Gminy Wilczęta Pani Beata Andrzejczuk odniosła się do zmian w budżecie, które
nie zostały przyjęte i w związku z tym zmiany, które zostały zaproponowane powyższą
uchwałą dotyczące wynagrodzenia członków komisji nie mają pokrycia w planie.
Kierownik GOPS Wilczęta w Wilczętach Pani Danuta Królikiewicz odniosła się do braku
środków w budżecie na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji.
Wnioski komisji rady do projektu tej uchwały przedstawili:
1. Radna Lilla Kaczorek-Niska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – komisja opiniuje pozytywnie powyższy projekt uchwały.
2. Radna Elżbieta Skubij Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury ... – komisja opiniuje
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
3. Radny Ryszard Adamczyk Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rolnictwa – komisja opiniuje pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Radna Elżbieta Skubij zapytała radcę prawnego, o to jak się ma nieprzyjęcie zmian w
budżecie do proponowanych powyższą uchwałą zmian w wynagrodzeniach dla członków
komisji.
Pan Piotr Sznajderowicz wyjaśnił, że odrębnie należy traktować uchwałę dotyczącą wynagradzania członków komisji oraz uchwałę budżetową i to nie powinno być teraz analizowane.
Wniosków nie ma.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały, który przyjęto w głosowaniu jawnym przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”, jako uchwałę XXX/196/18 stanowiącą załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 12. – zmiana uchwały dotyczącej przystanków zlokalizowanych przy drodze
powiatowej.
Z treścią projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystanków zlokalizowanych przy drodze powiatowej zapoznała zebranych Pani Widuń Agnieszka – Kierownik RRBiOŚ. Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu.
Wnioski komisji rady do projektu tej uchwały przedstawili:
1. Radna Lilla Kaczorek-Niska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – komisja opiniuje pozytywnie powyższy projekt uchwały.
2. Radna Elżbieta Skubij Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury ... – komisja opiniuje
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
3. Radny Ryszard Adamczyk Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rolnictwa – komisja opiniuje pozytywnie powyższy projekt uchwały.

Dyskusji i wniosków nie ma.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały, który przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym
(w głosowaniu udział wzięło 14 radnych), jako uchwałę Nr XXX/197/18 stanowiącą załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu.
Przerwa w obradach posiedzenia od 11.30 do 11.40.
Ad. pkt. 13. – udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wilczęta z tytułu wykonania budżetu .
Z treścią pkt. 13.1 do 13.4 zapoznała zebranych Pani Skarbnik Gminy Wilczęta, stanowiących odpowiednio załączniki Nr 13 – 17.
Z treścią pkt. 13.5 do 13.6 zapoznała zebranych Radna Lilianna Kaczorek–Niska,
stanowiące odpowiednio załączniki Nr 18 – 19.
Ad. pkt. 13.7 – Wnioski komisji Rady do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok przedstawili:
1. Radna Lilla Kaczorek-Niska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – komisja opiniuje pozytywnie powyższy projekt uchwały.
2. Radna Elżbieta Skubij Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury ... – komisja opiniuje
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
3. Radny Ryszard Adamczyk Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rolnictwa – komisja opiniuje pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 20 do niniejszego protokołu.
Dyskusji i wniosków nie ma.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie powyższy projekt uchwały, który przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym
(w głosowaniu udział wzięło 14 radnych), jako uchwałę XXX/198/18 stanowiącą załącznik Nr 21 do niniejszego protokołu.
Ad. pkt. 13.8. Wnioski komisji Rady do projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wilczęta z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok przedstawili:
1. Radna Lilla Kaczorek-Niska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – komisja opiniuje pozytywnie powyższy projekt uchwały.
2. Radna Elżbieta Skubij Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury ... – komisja opiniuje
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
3. Radny Ryszard Adamczyk Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rolnictwa – komisja opiniuje pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 22 do niniejszego protokołu.
Dyskusji i wniosków nie ma.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod
głosowanie powyższy projekt uchwały, który przyjęto w głosowaniu jawnym przy 7
głosach „za”, 4 głosach „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się”, jako uchwałę Nr
XXX/199/18 stanowiącą załącznik Nr 23 do niniejszego protokołu.
Wójt Gminy Wilczęta podziękowała za udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za
2017 rok i odniosła się do niekonsekwencji w głosowaniu. Zapytała dlaczego Radni za
przyjęciem sprawozdania głosują jednogłośnie „za” natomiast przy udzieleniu
absolutorium głosują „przeciw”. Miniony rok podsumowała jako bardzo trudny, jednak

udany pod względem wykonania zaplanowanych inwestycji. Odniosła się do zadłużenia
Gminy i planowanego deficytu. Przypomniała Radnym, że głosowanie nad absolutorium
powinno się odbywać w oparciu o dokumenty a nie o to czy się Wójta lubi czy nie.
Zarzuciła Radnym, że niewielu z nich przychodzi do urzędu w sprawie swoich
mieszkańców. Zaznaczyła niewielkie zainteresowanie radnych problemami i potrzebami
w gminie, wielokrotnie zwracała się do radnych o pomoc i jej nie otrzymywała zaś w
zamian zarzuca się wójtowi brak współpracy i lekceważenie radnych .Odniosła się do
drogi w Górach, gdzie porozumienie zawarte w sprawie przekazania jej do gminy
zawarte były w 2008 roku i dopiero teraz udało się przygotować dokumenty o jej
przejęciu. Zaniedbania poprzedniego wójta cały czas są naprawiane przez obecną wójt
co w konsekwencji wywołuje cały czas niezgodę i działania nacechowane złością ze
strony radnych.
Radna Katarzyna Grzegorzak–Szeluga odnosząc się do wypowiedzi Pani Wójt
powiedziała, że wraz z sołtysem bardzo często przychodzili do urzędu ze sprawami
mieszkańców jednak ciągle słyszeli, że nie ma pieniędzy i ludzi. Potwierdziła, że owszem
realizuje się dużą inwestycję natomiast wiele drobnych rzeczy można było wykonać na
bieżąco bez większych nakładów finansowych.
Radny Ryszard Wargacki zapytał z jakich środków finansowana jest inwestycja w
Górach.
Wójt Gminy wskazała w odpowiedzi na budżet i zapisy dotyczące finansowania
inwestycji.
Posiedzenie opuściła Radna Monika Mierzwicka (godz. 12:05).
Ad. pkt. 14. – rozpatrzenie wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy.
Z treścią wniosków Komisji Rewizyjnej z kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy zapoznała zebranych Pani Lilianna Kaczorek-Niska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Wnioski stanowi załącznik Nr 24 do niniejszego protokołu.
Wnioski komisji rady do projektu tej uchwały przedstawili:
1. Radna Lilla Kaczorek-Niska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – komisja opiniuje pozytywnie powyższy projekt uchwały.
2. Radna Elżbieta Skubij Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury ... – komisja opiniuje
pozytywnie powyższy projekt uchwały.
3. Radny Ryszard Adamczyk Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rolnictwa – komisja opiniuje pozytywnie powyższy projekt uchwały.
Wniosków nie ma.
Z uwagi na brak głosów w dyskusji, Przewodnicząca Rady odczytała i poddała pod głosowanie przedstawione wnioski Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Gminy, które przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym (w
głosowaniu udział wzięło 13 radnych).
Ad. pkt. 15. – sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami pozarządowymi w roku 2017.
Z treścią sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Wilczęta z organizacjami pozarządowymi w roku 2017 zapoznała zebranych Pani Agnieszka Widuń – Kierownik RRBiOś. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 16. – odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Na wszystkie pytania Radnych Pani Wójt Gminy Wilczęta Beata Andrzejczuk zobowiązała
się odpowiedzieć w formie pisemnej.
Pan Bogdan Pochodaj Radny Powiatu Braniewskiego odpowiedział na pytanie Radnej
Barbary Miszka, że dokumentacja została przekazana do Wód Polskich. Dla Radnego Romana Waldecka odpowiedział, że wniosek o dofinansowanie został złożony na drogę na
Bornity, na drogę w Gminie Pieniężno i chyba w Lelkowie. Na Gminę Wilczęta wniosek
nie został złożony ze względu na brak dokumentacji.
Na pytanie Radnej Moniki Mierzwickiej wyjaśnił, że wycinki nie można było wykonać ze
względu na protesty mieszkańców oraz braku zgody z ochrony środowiska i gminy. Gmina powinna wykonać analizę przez rzeczoznawcę dotyczącą gatunków chronionych na
drzewach.
Wójt Gminy wyjaśniła, że każdy wniosek o wycinkę drzewa jest konsultowany z RDOŚ i
jeżeli nie ma zgody tej instytucji, to nie można wydać zgody na wycinkę.
Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca przebudowy drogi w Słobitach, pomiędzy
Wójtem Gminy, Sołtysem sołectwa Słobity Panem Ryszardem Kryniczem, Radną Lilianą
Kaczorek–Niską oraz Radnym Powiatowym Bogdnem Pochodajem.
Ad. pkt. 17. – wnioski komisji, radnych, sołtysów i oświadczenia radnych.
Głos zabrała Pani (...)* mieszkanka Starego Siedliska, odnośnie przebudowy drogi
gminnej w Starym Siedlisku. Poruszyła kwestię braku konsultacji z mieszkańcami odnośnie przebudowy tej drogi oraz swojego zjazdu na posesję. Według Pani zjazd na pose sję jest za wąski natomiast odpowiedź ze strony Pani Wójt oraz Pani Widuń była jedno znaczna, że jeżeli Pani potrzebuje zjazd większy to musi go wykonać na własny koszt.
Podkreślała, że zjazdy na inne posesje w miejscach gdzie nie ma takiej potrzeby bo nie
korzystają z nich rolnicy są bardzo duże. Odniosła się również do rowu, w którym nie
ma przepustu. Poruszyła również kwestię odmulania rowu przy drodze oraz udrożniania
przepustu pod rowem, którego jak stwierdziła czyściła do tej pory sama. W swojej wypowiedzi podkreślała, że wjazd jest wykonany za wąski i będzie miała ogromny problem
z większą mleczarką oraz z zwiezieniem balotów z pola. Zapytała dlaczego jako rolnik
ma kombinować z wjazdem na posesję dużym sprzętem i zaznaczyła, że wystarczyłoby
poszerzyć wjazd do jej posesji o 50 cm. Pytanie to zadała Radnym i zaprosiła do obejrzenia drogi w terenie.
Odpowiedzi udzieliła pani Wójt Gminy wyjaśniając, że Pani (...)* w momencie kiedy zostały postawione krawężniki, około 3 tygodni temu, nie zareagowała od razu. Zgodnie z
planem budowlanym inwestor ma obowiązek wykonania zjazdów i zostały one zaprojektowane i wykonane według ówczesnego stanu. Pani nie zareagowała w momencie kiedy
wjazd został zaznaczony poprzez montaż krawężników. Podsumowała że nie ma możliwości poszerzenia wjazdu, gdyż nie ma na to środków w budżecie. Szerokość zjazdu w
najwęższym punkcie ma 4.3 metra , jest on dość szeroki i z całą pewnością nie będzie
utrudniał wjazdu mleczarki ani żadnych innych pojazdów. Wójt przypomniała iż w czasie
powodzi Pani (…) powiedziała iż nie ma możliwości zwożenia balotów do stodoły więc
baloty składuje na polu , więc teraz perfidnie kłamie.
Pani (...)* w odpowiedzi stwierdziła, że jest to zwykła niechęć pani Wójt i rozliczenie za
referendum. Odniosła się do poszerzenia jednego wjazdu przy tej drodze i zapytała czemu jeden wjazd można poszerzyć a inne nie.
Wywiązała się dyskusja pomiędzy Panią (...)* oraz Panią Wójt.
Przewodnicząca Rady zapytała czego Pani (...)* oczekuje od Radnych.

Pani (...)* zaprosiła wszystkich Radnych do obejrzenia drogi i najlepiej dużymi samochodami żeby przyjechali i to z dwóch stron. Zaznaczyła również, że według niej ta dro ga powinna być jednokierunkowa.
Radny Ryszard Wargacki zapytał panią Wójt czy to jest taki duży koszt poszerzenia tego
wjazdu na posesję?
Odpowiedzi udzieliła pani Wójt informując, że nie ma na to środków.
Radna Elżbieta Skubij zapytała o chodnik przy tej drodze.
Pani (...)* wyjaśniła, że obecnie wybudowany został przy tej drodze chodnik, którego
wcześniej tam nie było i on zabrał pole manewru dla poruszenia większych samochodów.
Radna Elżbieta Skubij zapytała, czy w tej sprawie były przeprowadzone konsultacje z
mieszkańcami.
Pani Agnieszka Widuń – Kierownik RRBOś potwierdziła, że w sprawie tego projektu nie
odbyły się konsultacje społeczne.
Przewodnicząca Rady zapytała Radnego Ryszarda Adamczyka czy mieszkanka zwracała
się do niego z takim problemem.
Radny Ryszard Adamczyk odpowiedział, że osobiście nie, ale faktycznie mieszkańcy
zgłaszają problemy, bo droga faktycznie jest wąska.
Przewodnicząca Rady zapytała dlaczego Pan Radny Adamczyk nie pojechał ze swoją komisją tam i nie zbadał tego problemu.
Radny Ryszard Adamczyk odniósł się do tego, że projekt nie był konsultowany.
Radny Roman Waldeck zabrał głos w sprawie tej drogi i ocenił, że według niego jest ona
w kilku miejscach faktycznie wąska.
Przewodnicząca Rady zaproponowała, żeby Radny Adamczyk ze swoją komisją zbadali
sprawę drogi w Starym Siedlisku.
Radna Elżbieta Skubij poprosiła o wycięcie gałęzi przy drodze gminnej w Wilczętach
przy dawnej piekarni.
Radna Lilianna Kaczorek–Niska przekazała informację dotycząca ASF i przejścia do strefy niebieskiej.
Wójt Gminy poinformowała zebranych o wykryciu przypadku ASF w gminie Pieniężno i
podkreśliła, że w Gminie Wilczęta na razie jest bezpiecznie.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowicy Pani Marzena Wakieć podziękowała Radnemu i
Sołtysowi Nowicy za pomoc przy realizacji funduszu sołeckiego.
Radna Elżbieta Skubij zapytała o możliwość „dolania” asfaltu na drodze gminnej w Wilczętach w miejscu gdzie był remontowany przepust.
Wójt Gminy odpowiedziała, że ze względu na nieprzegłosowanie zmian do budżetu prace na drogach staną się na tą chwilę niemożliwe.
Radny Ryszard Wargacki zapytał o wysokość faktury za wynajętą równiarkę.
Pani Agnieszka Widuń Kierownik RRBOś odpowiedziała że za równiarkę zapłaciliśmy
5079,99 zł.

Radny Tadeusz Gębarowski podkreślił, że ma nadzieję że na chodniku przy drodze w
Słobitach drzewa zostaną usunięte i podziękował dla Radnego Powiatowego za realizację
i zaangażowanie w tę inwestycję.
Ad. pkt. 18. – zakończenie obrad.
Wobec wyczerpania się tematyki obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim
za udział i zakończyła posiedzenie.
Sesja trwała od godziny 10:00 do godziny 12:55.
PROTOKOŁOWAŁA:
Agnieszka Widuń

PRZEWODNICZĄCA RADY
Krystyna Kaczyńska

*) - wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.)

