RADA MIEJSKA
W MŁYNARACH
Radni-Sesja

Protokół nr XXI/2020
XXI Sesja w dniu 27 maja 2020
Obrady rozpoczęto 27 maja 2020 o godz. 15:01, a zakończono o godz. 16:13 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 13 członków.
Obecni:
1. Regina Chabros-Dusza
2. Małgorzata Dzięcioł
3. Krzysztof Fiodorowicz
4. Andrzej Florczyk
5. Karol Jóźwiak
6. Beata Kmito
7. Jarosław Kopyciński
8. Justyna Korybska
9. Agnieszka Kościelska
10. Anna Maciuszonek
11. Katarzyna Mała
12. Tadeusz Małecki
13. Jadwiga Orłowska
14. Maria Słomska
15. Tadeusz Wandrowski
Ponadto w posiedzeniu wzięli udział:
1. Renata Bednarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
2. Anna Kołodziej-Rabiczko – Sekretarz Miasta i Gminy Młynary
3. Lilla Kiljańska - Skarbnik Miasta i Gminy Młynary
4. Karolina Przygoda – Radca Prawny
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady XXI Sesji Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej witając wszystkich
zebranych.
Przewodniczący Rady Miejskiej na wstępie złożył życzenia wszystkim mamom z okazji
wczorajszego Dnia Matki a także życzenia dla wszystkich pracowników samorządowych oraz
działaczy kultury z okazji Dnia Samorządowca i zbliżającego się Dnia Działacz Kultury.
Na obradach Sesji obecnych było 13 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych
uchwał.

2. Przedstawienie porządku obrad.
Pani Burmistrz złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:
1) zmieniająca uchwałę nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia
2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Młynary,
2) zmieniająca uchwałę nr XX/130/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia
2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
3) zmieniająca uchwałę nr XX/131/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia
2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Młynary.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie uchwały Panią Burmistrz.
Głosowano w sprawie:
wniosku o wprowadzenie do porządku obrad.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Regina Chabros-Dusza, Małgorzata Dzięcioł, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol
Jóźwiak, Beata Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek,
Katarzyna Mała, Tadeusz Małecki, Maria Słomska, Tadeusz Wandrowski
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kopyciński, Jadwiga Orłowska
3. Przyjęcie protokołu z XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia
22.04.2020 r.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej XX Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22.04.2020 r..
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Regina Chabros-Dusza, Małgorzata Dzięcioł, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol
Jóźwiak, Beata Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek,
Katarzyna Mała, Tadeusz Małecki, Maria Słomska, Tadeusz Wandrowski

NIEOBECNI (2)
Jarosław Kopyciński, Jadwiga Orłowska
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
Pani Burmistrz odczytała sprawozdanie z okresu międzysesyjnego od 23 kwietnia 2020 r. do
dnia 27 maja 2020 r.
Radna Maria Słomska zapytała o warunki umowy ze Spółdzielczą Mleczarnią Spomlek.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że umowa została podpisana na swoich warunkach a dodatkowo
ustalone zostało, że do czasu wybudowania zbiornika uśredniającego i flotatora przez
Mleczarnie (termin do końca marca 2021 roku) będzie płacić karę wysokości 2-krotności
dotychczasowych opłat aby zrekompensować niekontrolowane zrzuty ścieków. Na konferencji
online Prezes Mleczarni oznajmił, że skoro Gmina będzie modernizować oczyszczalnie
ścieków a Mleczarnia wybuduje urządzenia do podoczyszczenia swoich ścieków to nie będzie
potrzeby inwestować większych środków w dalszą budowę oczyszczalni. Pani Burmistrz
poinformowała także, że Mleczarnia już złożyła dokumenty o warunki zabudowy pod
oczyszczalni a umowa zawarta między Mleczarnią a Zakładem Wodociągów upływa
z wyznaczonym terminem końca budowy zbiornika uśredniającego i flotatora.
Radna Maria Słomska zapytała także o modernizacje budynku starego Przedszkola. Czy na tym
etapie były spełnione wymagania Konserwatora Zabytków.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że budynek został zgłoszony i wstępnie uzgodnienia mamy.
Budynek będzie remontowany wewnątrz. Na zewnątrz w ramach projektu będzie tylko
utworzony podjazd dla niepełnosprawnych i konserwator nie powinien wnieść żadnych
zastrzeżeń. 150 000,00 zł to kwota robót budowlanych a reszta to remont środka. W konstrukcję
zewnętrzną nie ingerujemy.
Radny Tadeusz Wandrowski zapytał czy osoby, które są odpowiedzialne za złą budowę
Pawilony Sportowego będą ukarane.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że przygotowujemy się do pozwów sądowych w tym zakresie.
Aby otrzymać pozwolenie na użytkowanie po 2 etapie musieliśmy zweryfikować stan
i odkryliśmy, że niektóre roboty z 1 etapu tj. elektyka, sanitarka, wykonanie kotłowni zostały
wykonane nie zgodnie ze sztuką budowlaną. Po odkryciu elektryki okazało się, że wykonawca
wymienił tylko gniazdka, bez wymiany instalacji a w kosztorysie było to ujęte. W związku
z tym będziemy dochodzić roszczeń za niewykonaną robotę. Większym problemem jest brak
projektów branżowych, które trzeba było zlecić i w tym zakresie także od projektanta
i inspektora nadzoru będziemy dochodzić roszczeń o zwrot kosztów.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
Radni nie zabrali głosu.
6. Wnioski sołtysów.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do sołtysów została przesłana informacja, ze
względu na obecną sytuację mieli oni możliwość składania wniosków przez zgłoszenie się do Biura
Rady lub drogą mailową lecz żadne wnioski nie wpłynęły.

7. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o omówienie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej oraz uchwały w sprawie zmiany budżetu Panią Skarbnik Miasta i Gminy
Młynary.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego, Kultury i Oświaty o opinie uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz uchwały w sprawie zmiany budżetu.

Głosowano w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Regina Chabros-Dusza, Małgorzata Dzięcioł, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol
Jóźwiak, Beata Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek,
Katarzyna Mała, Tadeusz Małecki, Maria Słomska, Tadeusz Wandrowski
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kopyciński, Jadwiga Orłowska
b) zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok,
Głosowano w sprawie:
zmiany budżetu Miasta i Gminy Młynary na 2020 rok,.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Regina Chabros-Dusza, Małgorzata Dzięcioł, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol
Jóźwiak, Beata Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek,
Katarzyna Mała, Tadeusz Małecki, Maria Słomska, Tadeusz Wandrowski
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kopyciński, Jadwiga Orłowska
c) udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej,
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Burmistrz o omówienie uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Przewodniczącą Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego, Kultury i Oświaty w sprawie powyższej uchwały.

Głosowano w sprawie:
udzielenia Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej,.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Regina Chabros-Dusza, Małgorzata Dzięcioł, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol
Jóźwiak, Beata Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek,
Katarzyna Mała, Tadeusz Małecki, Maria Słomska, Tadeusz Wandrowski
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kopyciński, Jadwiga Orłowska
d) przyjęcia "Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/ Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych".
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Burmistrz o omówienie uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Przewodniczącą Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego, Kultury i Oświaty w sprawie powyższej uchwały.

Głosowano w sprawie:
przyjęcia "Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/ Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych"..
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Regina Chabros-Dusza, Małgorzata Dzięcioł, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol
Jóźwiak, Beata Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek,
Katarzyna Mała, Tadeusz Małecki, Maria Słomska, Tadeusz Wandrowski
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kopyciński, Jadwiga Orłowska
e) uchylenia Uchwały Nr XIX/125/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn.
„Budowa chodnika i zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni
w ciągu drogi wojewódzkiej 505 w m. Sąpy”
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił Panią Burmistrz o omówienie uchwały.
Radny Tadeusz Wandrowski zapytał czy nie będzie większych kosztów z uwagi przeniesienia
terminu budowy.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że większych środków niż 160 000,00 zł nie przewiduje
przekazywać.

Radny Tadeusz Wandrowski zapytał, czy dodatkowe środki byłyby przekazane jeśli wystąpiłaby
taka potrzeba.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że jeśli będzie realizowana całość drogi to może taka potrzeba
nastąpić i będziemy szukać środków na to. Poinformowała także, że jeśli przejdzie projekt
oczyszczalni to priorytetem będzie dla nas oczyszczalnia i będzie ciężko zrealizować 2 budowy
w 1 czasie.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o opinie Przewodniczącą Komisji Budżetu, Rozwoju
Gospodarczego, Kultury i Oświaty w sprawie powyższej uchwały.

Głosowano w sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XIX/125/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika i
zatok autobusowych wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni w ciągu drogi
wojewódzkiej 505 w m. Sąpy”.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Regina Chabros-Dusza, Małgorzata Dzięcioł, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Beata
Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek, Katarzyna Mała,
Tadeusz Małecki, Maria Słomska, Tadeusz Wandrowski
PRZECIW (1)
Karol Jóźwiak
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kopyciński, Jadwiga Orłowska
f) zmieniająca uchwałę nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020
r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
i Gminy Młynary
Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę nr XX/129/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Młynary.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Regina Chabros-Dusza, Małgorzata Dzięcioł, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol
Jóźwiak, Beata Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek,
Katarzyna Mała, Tadeusz Małecki, Tadeusz Wandrowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Maria Słomska
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kopyciński, Jadwiga Orłowska

g) zmieniająca uchwałę nr XX/130/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020
r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę nr XX/130/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Regina Chabros-Dusza, Małgorzata Dzięcioł, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol
Jóźwiak, Beata Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek,
Katarzyna Mała, Tadeusz Małecki, Tadeusz Wandrowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Maria Słomska
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kopyciński, Jadwiga Orłowska
h) zmieniająca uchwałę nr XX/131/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020
r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Młynary
Głosowano w sprawie:
zmieniająca uchwałę nr XX/131/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 22 kwietnia 2020
r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Młynary.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Regina Chabros-Dusza, Małgorzata Dzięcioł, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol
Jóźwiak, Beata Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek,
Katarzyna Mała, Tadeusz Małecki, Tadeusz Wandrowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Maria Słomska
NIEOBECNI (2)
Jarosław Kopyciński, Jadwiga Orłowska
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że interpelacji, zapytań i wniosków nie było.

9. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o terminie sesji absolutoryjnej, która odbędzie
się dnia 24 czerwca 2020 roku oraz zaproponował godz. 14.00 z uwagi, że będzie ona dłuższa.
Poinformował także Radnych o pismach, które wpłynęły do Biura Rady oraz odpowiedziach
na skargi, które zostały wysłane.
Radny Tadeusz Wandrowski zapytał o drogę gminną znajdującą się naprzeciw starego tartaku,
którą rolnicy dojeżdżają na pole. Jest ona ciężka do przejazdu przez usypane hałdy oraz różne
przeszkody.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że jest to droga gminna i nazywa się Kolejowa. Poinformowała
również, że zajmie się tą sprawą bo nikt wcześniej nie zgłaszał problemów na tej drodze.
Radny Tadeusz Wandrowski poprosił aby zwrócić uwagę na nowo powstały park gdyż Pani,
która tam mieszka zgłosiła zaśmiecanie terenu np. butelkami po alkoholu. Czy mógłby ktoś
zwrócić uwagę na ten park i dopilnować porządku ponieważ Pani pracuje do późna a sama ma
małe dzieci, które zostają same w domu.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że jeśli Pani ma obawy to telefon na Policję jest ogólnodostępny
i należy zgłosić jeśli takie incydenty się tam dzieją. Od pilnowania porządku publicznego jest
Policja.
Radny Tadeusz Wandrowski zapytał o drogę Kwietnik - Zastawno. Czy w kwocie remontu tej
drogi będzie odcinek wydłużony o 1 km ponieważ w pismach była nie niewielka różnica
pomiędzy 2,2 km i 3,2 km?
Pani Burmistrz odpowiedziała, że całość remontowanej drogi wyniesie 3.2 km i będzie
podzielona na 2 etapy. W pierwszym etapie będzie realizowana długość 2,2 km.
Radny Tadeusz Wandrowski zapytał się kto odpowiada za ład i porządek na naszym cmentarzu.
Groby nie są ustawione w rzędach według ściśle określonego schematu, grobowce są ustawiane
na środku. Na innych cmentarzach nie widać tego, są wyznaczone aleje z grobowcami i ładnie
to wygląda. Jeśli nie będziemy dobrze gospodarować tym terenem to nam miejsca zabraknie.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że miejsca już brakuje natomiast tak są wytyczone aleje a nie
jest możliwym poprzesuwanie grobów już istniejących. Informacja w tej sprawie doszła też
dziś do Urzędu i przeprowadzona będzie rozmowa z pracownikiem aby lepiej nadzorował
rozmieszczanie miejsc, aby alejki miały tą samą odległość, kwatery dzielone były
równomiernie, żeby miało to lepszy wygląd. Niestety na tym cmentarzu wielkiego porządku
już nie zrobimy z powodu brakujących miejsc. Zmiany, które dokonujemy w planie
zagospodarowania przestrzennego i studium mają na celu otrzymania działki pod nowy
cmentarz i tam wprowadzony zostanie odpowiedni podział administracyjny
Radny Tadeusz Wandrowki powiedział, że jest dumny i chciałby bardzo podziękować Pani
Jadwidze Sękowskiej za uszycie maseczek i dobrowolne ich przekazanie. Chciałby także

pochwalić mieszkańców Młynarskiej Woli, że zaangażowali się w uprzątnięcie terenu
nazywanego „Parkiem wypoczynku czynnego”.
Pani Burmistrz powiedziała, że zgodzi się z faktem, że postawa Pani Jadwigi Sękowskiej była
godna podziwu ponieważ nie było łatwo nabyć maski w tym okresie, kiedy były one najbardziej
potrzebne. Pani Burmistrz powiedziała, że chciałaby także podziękować Pani Rucińskiej, która
uszyła odpłatnie maseczki ale nie za stawkę 7zł jak w większość a za 3,50 zł. Pani uszyła je w
krótkim czasie dlatego też mogliśmy zabezpieczyliśmy część mieszkańców w maseczki.
Radny Tadeusz Wandrowski zapytał czy etap sprzątania terenu w parku za młynem został już
definitywnie zakończony.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że na pewno wrócimy do zagospodarowania tego terenu. Pani
Sekretarz wystosowała pisma do wszystkich okolicznych firm, które się zajmują sadzonkami
i dostaliśmy duży odzew. Firmy te zaproponowały wsparcie w postaci różnych nasadzeń
w zamian za reklamę na stronie.
Radny Tadeusz Wandrowski zapytał kto tego będzie pilnował i kto się tym zajmie ponieważ
do tego typu drzewek trzeba mieć jakieś pojęcie. Drzewa trzeba pielęgnować, nawozić bo nie
może dojść do sytuacji w której stworzymy sobie „Park Jurajski”.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że ma nadzieję, że mieszkańcy docenią piękniejsze otoczenie
wokół i, że nie będą wyrywać nasadzeń. Poinformowała także, że mamy rozsądne
społeczeństwo co udowodnili w trakcie epidemii. W naszej gminie nie było żadnego przypadku
zarażenia więc jest to dla Burmistrza powód do dumy.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że bardzo się cieszy, że został poruszony temat
cmentarza ponieważ też miał uwagi do alejek i ogrodzenia.
Pani Burmistrz złożyła życzenia wszystkim pracownikom samorządowym z okazji Dnia
Samorządowca oraz poinformowała, że z terenu naszej gminy 2 osoby zostały odznaczone za
działalność kulturową.
Pani Burmistrz opowiedziała także o remoncie drogi Młynarska Wola-Janiki Pasłęckie.
Pobocza są wykaszane i przygotowywane do ewentualnej przyszłej nakładki na tej drodze.
W obecnym roku jednak nie przewidziano innej działalności niż połatanie tych dziur aby droga
była przejezdna. Została ona już połatana z 2 krańców naszej gminy ale w najbliższym czasie
Zarząd Dróg Powiatowych pojawi się i zostanie dokończona w całości.
Pani Burmistrz poinformowała również, że otrzymała wiadomość z Zarządu Dróg
Wojewódzkich o terminie remontu drogi ul. Warszawskiej, który przypadnie około lipca.
W tym roku także ma się odbyć remont odcinka drogi nr 509.
Radny Tadeusz Wandrowski powiedział, że dziury, które są łatane na drodze Młynarska WolaJaniki Pasłęckie są słabo wykonywane.
Pani Burmistrz odpowiedział, że wszyscy wiedzą, że ta droga wymaga gruntownej
przebudowy. Na jakość wykonania oraz środki przeznaczone na jej wykonanie nie mamy
wpływu ponieważ jest to droga powiatowa. Jedynie co mogliśmy zrobić to przekonać Zarząd
Dróg Powiatowych do wykonania tej drogi jeszcze w tym roku, chodź nie była ona planowana.

Radny Tadeusz Wandrowski podziękował Pani Burmistrz w swoim i w imieniu mieszkańców,
którzy będą z tej drogi korzystać, że nie zostawiła tej drogi i dołożyła wszelkich sił do jej
remontu.
Pani Burmistrz powiedziała, że w sierpniu odbędzie się kolejne rozdanie funduszu dróg
samorządowych i będziemy rozmawiać z Zarządem, które drogi powiatowe będą remontowane.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o drogę powiatową w Kraskowie.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że droga w części Kraskowa przed mostem jest już zrobiona
natomiast za mostem w części Kurowa Braniewskiego czyszczone są rowy i nakładka także
będzie kładziona.
Radna Regina Chabros-Dusza poprosiła o pamięć o drodze nr 505. W miarę możliwości
podczas rozmowy z Zarządem oraz po zrealizowaniu remontów dróg w Sąpach można by było
także tą drogę odświeżyć. Wiadomym jest, że to spory kawałek mierzący 3,5 km drogi
asfaltowej ale porozmawiać warto a jak nie pomoże rozmowa to mieszkańcy będą pisać.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że pamięta o drodze nr 505 ale pisaniem można się wspomóc.
Z Zarządem Dróg Wojewódzkich mieliśmy domówić szczegóły ale aby to zrobić trzeba się
wielokrotnie wybrać w miejsce decyzyjne do Olsztyna aby Marszałek zrozumiał, że jest pilna
potrzeba.
Pani Burmistrz zapytała także Radną Małgorzatę Dzięcioł czy prace związane z udrożnieniem
przepustu zostały wykonane.
Radna Małgorzata Dzięcioł odpowiedziała twierdząco.
10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaapelował do mieszkańców o wspieranie lokalnych
przedsiębiorców, którzy napędzają naszą gminę i zaopatrują ją finansowo.
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XXI Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.
Przewodniczący
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