Rada Miejska w Młynarach
Radni-Sesja

Protokół nr XXII/2020
XXII Sesja w dniu 24 czerwca 2020
Obrady rozpoczęto 24 czerwca 2020 o godz. 14:10, a zakończono o godz. 16:20 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. Patryk Ogórek – Radca Prawny
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Obrady XXII Sesji Rady Miejskiej otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej witając wszystkich
zebranych.

W obecnym momencie na obradach Sesji obecnych było 12 radnych, co stanowi quorum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia
27.05.2020 r.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej XXI Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 27.05.2020 r..
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Wyniki imienne:
ZA (12)
Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol Jóźwiak, Beata Kmito, Justyna Korybska,
Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek, Katarzyna Mała, Tadeusz Małecki, Jadwiga
Orłowska, Maria Słomska, Tadeusz Wandrowski
NIEOBECNI (3)
Regina Chabros-Dusza, Małgorzata Dzięcioł, Jarosław Kopyciński
4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza z okresu międzysesyjnego.
Pani Regina Chabros-Dusza weszła na salę obrad Sesji.
W obecnym momencie na obradach Sesji obecnych było 13 radnych.
Pani Burmistrz odczytała sprawozdanie z okresu międzysesyjnego od 28 maja 2020 r. do dnia
24 czerwca 2020 r. oraz odpowiedziała na pytania, które wpłynęły od mieszkańca Młynar
na portalu społecznościowym.
1) Chodnik do działek przy ulicy Elbląskiej. Jakie są postępu przygotowania do budowy?
Sezon się rozpoczął, bardzo dużo ludzi młodych i rodzin porusza się grupami. Myślę,
że warto przyśpieszyć pracę nad tym ważnym punktem, za nim dojdzie do tragedii.
Wnioski do Zarządu Dróg Wojewódzkich zostały złożone na 2 inwestycje w ramach
dofinansowania tzw. Funduszu chodnikowego. W budżecie zaplanowano 37 000 zł
na dokumentację w proporcji 50/50. Wykonanie dokumentacji zostało zlecone przez Zarząd
Dróg Wojewódzkich. Realizacja projektu wydłużyła się do września 2020 r. z powodu epidemii
dlatego też realizacja zadania nastąpi w 2021 r.
2) Zmiana zagospodarowania przestrzennego, wnioski były do końca marca. Kiedy możemy
doczekać się prac nad tym punktem?
Jest to długa procedura, która jest w toku. Cały proces zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego i studium może trwać do 1,5 roku. Czas trwania opracowania jest niezależny
od Gminy Młynary, robimy wszystko, aby był jak najkrótszy.

3) Czy są jakieś plany rozwinięcia sieci kanalizacyjnej w naszym mieście?
W związku z aktualnymi możliwościami technicznymi i finansowymi oraz posiadaną
dokumentacją techniczną, zaplanowano rozbudowę sieci kanalizacyjnej na przedłużeniu
ul. Ogrodowej w Młynarach wzdłuż nowobudowanych domów jednorodzinnych. W tym celu
w grudniu 2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Oprócz sieci kanalizacyjnej w Młynarach, wniosek obejmuje
również budowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Młynarska Wola i Broniszewo,
Błudowo i Stare Monasterzysko, Nowe Sadłuki, Warszewo oraz Nowe Monasterzysko.
Całkowity koszt inwestycji zaplanowano w kwocie 1 956 266,22 zł, w tym dofinansowanie w
kwocie 1 032 799,00 zł. Według stanu aktualnego, wniosek jest na 5 miejscu listy rezerwowej
i otrzyma dofinansowanie w przypadku powstania oszczędności po przetargowych
w projektach z listy podstawowej.
4) Co ze sklepem Dino czy dalej jest w plan, że powstanie? Czy w związku z korona wirusem
inwestycja została wstrzymana?
Błędy w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego spowodowały, że inwestor
się wstrzymał. Do rozmów wrócimy po zmianie planu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał o:
1) Szacunkowy koszt kredytu w rachunku bieżącym.
2) Refundację do remontu drogi w m. Ojcowa Wola.
3) Chodnik na ul. Grunwaldzkiej przy drodze wojewódzkiej Nr 509 oraz chodnik przy
ul. 1 maja.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że kredyt w rachunku bieżącym został zaciągnięty na kwotę
2 000 000 zł i jest to kredyt na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Jeżeli
wystąpiłoby ryzyko zachwiania płynności finansowej to taki kredyt zostaje zaciągany. Odsetki
są naliczane od wysokości wykorzystanego kredytu a na chwile obecną nie jest on
wykorzystany. Został zaciągnięty w celu zabezpieczenia płatności za inwestycje drogową w m.
Ojcowa Wola. Oprocentowanie zmienne 1,73%, koszt prowizji 8000 zł.
Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał czy szacunkowo przy wykorzystaniu pełnej kwoty
to koszt kredytu wyniósłby około 38 000 zł.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że obecnie są środki i nie musimy wykorzystywać dodatkowych.
Pani Burmistrz powiedziała, że na chwilę obecną mamy do opłacenia fakturę za realizację
inwestycji drogi w m. Ojcowa Wola i w tym celu został zaciągnięty kredyt. Powiedziała także,
ze został on zaciągnięty „z górką” gdyż Urząd ma mniejsze wpływy do budżetu z tytułu
koronawirusa. Płatności zostają prolongowane więc w późniejszym terminie te opłaty wpłyną
i nie będzie potrzeby wykorzystywania tego kredytu.
Pani Burmistrz odpowiedziała na 2 pytanie Przewodniczącego Rady, że wniosek w pierwszym
rozdaniu był pozytywnie oceniony. W sierpniu projekt będzie ponownie trafi na konkurs dróg
samorządowych .
Pani Burmistrz odpowiedziała na 3 pytanie Przewodniczącego Rady, że postępy są
monitorowane oraz, że wymienione chodniki należą do Zarządu Dróg Powiatowych
i Wojewódzkich.

5. Interpelacje i zapytania radnych.
Radni nie zabrali głosu w tym punkcie.
6. Wnioski sołtysów.
Nie wpłynął żaden wniosek od sołtysów z terenu Gminy Młynary.
7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Młynary za 2019 r., debata nad raportem oraz
udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary wotum zaufania za 2019 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia się
do debaty nad raportem o stanie Gminy Młynary poprzez pisemne zgłoszenie. Żadne zgłoszenie
jednak nie wpłynęło.
Pani Burmistrz poprzez prezentację multimedialną przedstawiła najistotniejsze fragmenty
z raportu o stanie Gminy Młynary.
Pan Tadeusz Wandrowski stwierdził, że z tak przygotowanego raportu wynika, że nasza gmina
kondycyjnie źle nie stoi. Poinformował, że w raporcie brakuje informacji o możliwości rozwoju
na następne lata.
Pan Tadeusz Wandrowski zapytał także o możliwość umieszczenie w następnym raporcie
informacji o wizji przyszłości oraz czy jest możliwość utworzenia na rzece Baudzie rozlewiska
w związku z utworzeniem elektrowni.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że w obecnym raporcie nie ma wizji przyszłości ponieważ jest
to raport za rok 2019. Poinformowała też, że aby dać możliwości inwestowania potencjalnym
inwestorom trzeba zmienić studium i plan zagospodarowania przestrzennego. Obecne błędy
zawarte w planie uniemożliwiają to.
Pan Tadeusz Wandrowski powiedział, że podczas tej kadencji wyprowadza się gminę na prostą.
Powiedział także, że musimy iść o krok dalej i uporządkować gminę aby mogła się rozwijać.
Pani Burmistrz w odpowiedzi zgodziła się ze stwierdzeniem Pana Tadeusza Wandrowskiego.
Pan Tadeusz Wandrowski zapytał, że skoro Burmistrz robi porządek po poprzednich
Burmistrzach to dlaczego nikt wcześniej nie posprzątał po swoim poprzedniku.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie odpowie na to pytanie.
Pan Tadeusz Wandrowski powiedział, że w takiej sytuacji szansa, że coś się zacznie dziać
w obecnej kadencji jest realna.
Pani Burmistrz potwierdziła, że szansa jest realna.

Pan Andrzej Florczyk zaznaczył, że w raporcie brakuje informacji o likwidacji szkoły
w Błudowie.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że faktycznie mogło tego zabraknąć ze względu na to, że
uzyskaliśmy negatywną odpowiedź. Opowiedziała także o zamiarze ponowienia próby
w następnym roku ze względu na duże obciążenie finansowe dla gminy, który generuję.
Pani Sekretarz zaznaczyła, że w pkt 4 znajduję się informacja o podjętej uchwale w sprawie
zamiaru likwidacji szkoły w Budowie. Pozostałe działania miały miejsce w 2020 roku.
Pan Andrzej Florczyk powiedział, że w raporcie nie ma także informacji o tym co jest do
poprawy w gminie.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że globalna kwota, która została pokazana jest znaczącą kwotą
deficytu i nie pozwala na pewne działania, które gmina chciałaby podjąć.
Pan Andrzej Florczyk powiedział, że widać pracę Pani Burmistrz w oszczędnościach
i w porządku, który się robi natomiast nie widać rzeczy, które trzeba zrobić.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że chce o nich powiedzieć wtedy kiedy będą realizowane.
Pan Tadeusz Wandrowski powiedział, że w raporcie nie było powiedziane o wodociągach,
które są ważnym tematem.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że na stronie 35-36 jest obszernie opisane funkcjonowanie
wodociągów.
Pani Sekretarz powiedziała, że informacje o współpracy wodociągów i spomleku będzie
szczegółowo opisane w raporcie za 2020 rok.
Pan Tadeusz Wandrowski zapytał o zysk jaki będzie miała gmina po zamknięciu szkoły
w Błudowie.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że będziemy o tym jeszcze rozmawiać lecz przypuszczalny zysk
był już podawany. Zmniejszony zostanie koszt obsługi, utrzymania budynku, konserwacja.
Powstaną pełne klasy przez zmniejszenie liczby oddziałów.
Pani Sekretarz dodała, że aby opłacić wszystkie realizowane lekcje z subwencji oświatowej
klasa by musiała liczyć minimum 25 osób.
Pan Tadeusz Wandrowski zapytał czy Burmistrz mogłaby się dogadać z osobami z Rady
Pedagogicznej w tej sprawie.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że wielokrotnie próbowała rozmawiać i przekonać ludzi do
reorganizacji. Burmistrz zwróciła uwagę na stronę na portalu społecznościowym facebook,
która pojawiła się pn. „Nie dla zamknięcia SP w Błudowie”. Zostało tam zarzucone Pani
Burmistrz, że patrzy tylko przez wzglądy ekonomiczne a nie dobra dziecka. W związku
z prośbami niektórych rodziców o przeniesienie swoich dzieci do szkoły w Młynarach,
otworzyła tam dodatkową klasę lecz wtedy też zarzucono, że wzywa rodziców bez podania
przyczyny i namawia ich do przeniesienia swojego dziecka. A faktyczna sytuacja wyglądała,

że Burmistrz zapraszała pozostałych rodziców aby mieli świadomość, że powstaje nowy
oddział w Młynarach i jest możliwość przepisania swojego dziecka do niego. Powiedziała, że
osądzono ją o najgorsze rzeczy. Zapytała też Radnych czy widzą w jej zachowaniu jakiś
podstęp.
Pan Tadeusz Wandrowski powiedział, że człowiek z kulturą przychodzie oficjalnie
to powiedzieć bo siedząc w pokoju i oczerniać kogoś to każdy potrafi.
Pani Burmistrz powiedziała, że ta osoba miała cywilną odwagę własnym nazwiskiem
to sygnować. Poinformowała także, że ta sprawa trafiła na Policję.
Pani Regina Chabros-Dusza powiedziała, że co by nie zrobić to zawsze się znajdzie ktoś
niezadowolony. Funkcja Burmistrza poddana jest zawsze krytyce.
Pan Tadeusz Wandrowski powiedział, że nie można zrzucać wszystkiego na Panią Burmistrz
ponieważ Radni także są odpowiedzialni za jej decyzje. Pan Tadeusz zaapelował do
mieszkańców aby z żalem lub z problemami przychodzili oficjalnie bo tak jest
najsprawiedliwiej. Burmistrz podejmuję decyzję dotyczące zatrudnienia w gminie ale co do
pozostałych decyzji to Radni także mają na nie wpływ.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że dobierając obecnych ludzi uważa, że dokonała
fantastycznego wyboru i obecna kadencja to udowodni. Powiedziała także, że nie słyszała
złego słowa o Pani Kierownik Wodociągów a jedyną rzeczą, którą zarzucają Pani Sekretarz jest
fakt, że jest jej kuzynką ale jest najodpowiedniejszą osobą na tym stanowisku.
Pani Regina Chabros-Dusza powiedziała kilka słów uznania dla Burmistrz.
Pani Anna Maciuszonek zapytała o wskaźnik komisaryczny jaki osiągnęła gmina na koniec
2019 roku.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że ogólny wskaźnik gminy za 2019 rok wynosił 41%.
Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, że w pkt 6 przez pomyłkę zostały podane
wszystkie drogi gminne zamiast dróg wyremontowanych w poprzednim roku.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że mógł się wkraść błąd. Poprawiona tabelka zostanie
przedstawiona Radzie.
Pani Maria Słomska zapytała o ostateczną kwotę realizacji remontu drogi w Ojcowej Woli
i o procent dofinansowania do tego zadania.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że pierwotnie zostało przyznane 60% dofinansowania lecz
gmina nie mogła z niego skorzystać. Jeśli zostanie jednak przyznane dofinansowanie w
wysokości 50% pozwoli to sfinansować około 500 000 zł. Koszt zadania po przetargowo
wyniósł około 1 050 000 zł.
Głosowano w sprawie:
Przedstawienie raportu o stanie Gminy Młynary za 2019 r., debata nad raportem oraz udzielenie
Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary wotum zaufania za 2019 r..

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (12)
Regina Chabros-Dusza, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol Jóźwiak, Beata
Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Katarzyna Mała, Tadeusz Małecki, Jadwiga
Orłowska, Maria Słomska, Tadeusz Wandrowski
PRZECIW (1)
Anna Maciuszonek
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Dzięcioł, Jarosław Kopyciński
Pani Anna Maciuszonek zgłosiła wniosek formalny o zmianę swojego głosu z „PRZECIW”
na „ZA”.
Wyniki głosowania po uwzględnieniu wniosku Radnej Anny Maciuszonek
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Regina Chabros-Dusza, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol Jóźwiak, Beata
Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek, Katarzyna Mała,
Tadeusz Małecki, Jadwiga Orłowska, Maria Słomska, Tadeusz Wandrowski
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Dzięcioł, Jarosław Kopyciński
Pani Burmistrz podziękowała Radnym za uchwalenie powyższej uchwały.
8. Wykonanie budżetu za 2019 r.
a) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok,
Pani Skarbnik odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z
wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok.
c) dyskusja nad sprawozdaniem,
Radni nie zabrali głosu.
d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy
Młynary wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok,

Głosowano w sprawie:
podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy
Młynary wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok,.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Regina Chabros-Dusza, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol Jóźwiak, Beata
Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek, Katarzyna Mała,
Tadeusz Małecki, Jadwiga Orłowska, Maria Słomska, Tadeusz Wandrowski
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Dzięcioł, Jarosław Kopyciński
e) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok wraz z opinią,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Agnieszka Kościelska odczytała wniosek
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary za 2019 rok.
f) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Agnieszka Kościelska odczytała opinię Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie
absolutorium.
g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary
za 2019 rok
Głosowano w sprawie:
podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Młynary
za 2019 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Regina Chabros-Dusza, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol Jóźwiak, Beata
Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek, Katarzyna Mała,
Tadeusz Małecki, Jadwiga Orłowska, Maria Słomska, Tadeusz Wandrowski
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Dzięcioł, Jarosław Kopyciński

Przewodniczący Rady Miejskiej w imieniu wszystkich Radnych pogratulował Pani Burmistrz
za otrzymanie absolutorium za 2019 rok.
Pani Burmistrz podziękowała Radnym za przychylny głos w jej stronę oraz powiedziała, że jest
to wspólny sukces ponieważ pracowała na niego razem z Radnymi Rady Miejskiej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2035
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.
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.

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, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol Jóźwiak, Beata
Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek, Katarzyna Mała,
Tadeusz Małecki, Jadwiga Orłowska, Maria Słomska, Tadeusz Wandrowski
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Dzięcioł, Jarosław Kopyciński
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, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol Jóźwiak, Beata
Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek, Katarzyna Mała,
Tadeusz Małecki, Jadwiga Orłowska, Maria Słomska, Tadeusz Wandrowski
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Dzięcioł, Jarosław Kopyciński

c) zmiany uchwały nr XVIII/108/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 stycznia 2020
r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na
organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
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 uchwały nr XVIII/108/2020 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Elbląskiemu z przeznaczeniem na
organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Regina Chabros-Dusza, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol Jóźwiak, Beata
Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek, Katarzyna Mała,
Tadeusz Małecki, Jadwiga Orłowska, Maria Słomska, Tadeusz Wandrowski
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Dzięcioł, Jarosław Kopyciński
d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości
Głosowano w sprawie:
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2
Wyniki imienne:
ZA (13)
Regina Chabros-Dusza, Krzysztof Fiodorowicz, Andrzej Florczyk, Karol Jóźwiak, Beata
Kmito, Justyna Korybska, Agnieszka Kościelska, Anna Maciuszonek, Katarzyna Mała,
Tadeusz Małecki, Jadwiga Orłowska, Maria Słomska, Tadeusz Wandrowski
NIEOBECNI (2)
Małgorzata Dzięcioł, Jarosław Kopyciński

10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.
Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że interpelacji, zapytań i wniosków nie było.
11. Sprawy różne.
Pan Tadeusz Wandrowski zapytał o możliwość wzmożenia kursów autobusowych do Elbląga.

Pani Burmistrz odpowiedziała, że w czwartek zostaną zaktualizowane nowe rozkłady jazdy ale
rozmowy z PKS-em będą dalej kontynuowane.
Pan Tadeusz Wandrowski zapytał czy Burmistrz ma wpływ na funkcjonowanie służby zdrowia
w mieście Młynary.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że jest to prywatny ośrodek zdrowia i Burmistrz może jedynie
prosić właścicieli o zwrócenie uwagi na zgłoszenia, które docierają.
Pan Tadeusz Wandrowski zapytał co będzie znajdowało się w budynku przy ulicy Słowackiego.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że w ramach projektu jest to Centrum Integracji Społecznej.
Pani Maria Słomska ponowiła wniosek Pana Tadeusza Wandrowskiego w sprawie
przywrócenia dotychczasowych kursów autobusowych.
Pani Burmistrz odpowiedziała, ze monitowana była ta sprawa w zeszłym tygodniu i trzeba
czekać do czwartku.
Pan Andrzej Florczyk powiedział, że skierowanie pisma do NFZ o sposobie świadczenia opieki
zdrowotnej nie będzie złamaniem prawa.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że preferuję w pierwszej kolejności porozmawiać
z właścicielem a jeśli nie przyniesie to skutku to poczyni odpowiednie kroki.
Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o uwzględnienie trasy Pasłęk-Młynary przy
uzgadnianiu rozkładu autobusowego.
Pani Beata Kmito poprosiła o:
- wycięcie zakrzaczeń w kierunku nowego mostu w Zastawnie
- obkoszenie barierek na moście
- udrożnienie odpływu wody wzdłuż mostu
- zabezpieczenie i naprawa mostu w centrum wsi
- utrzymanie chodników wzdłuż drogi nr 509
Pani Burmistrz odpowiedziała, że pismo o utrzymanie chodników poszło.
Pan Tadeusz Wandrowski podziękował Pani Burmistrz za rozpoczęcie łatana drogi w kierunku
Janików Pasłęckich oraz za rozpoczęcie naprawy drogi w tej miejscowości. Poprosił również
o dopilnowanie i ukaranie osób, które niszczą tą drogę.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że w ostatnim czasie pojechała na tą drogę z Wicestarostą aby
zobaczył jakie jest natężenie ruchu samochodów ciężarowych oraz, żeby zwrócił uwagę jak
duże jest zapotrzebowanie aby w całości naprawić tą drogę. Poinformowała także, że będzie
ona remontowana w roku 2021 lub 2022.
Pan Andrzej Florczyk podzielił się refleksją dotyczącą drogi Młynary-Milejewo opisując
niebezpieczną sytuację podczas wywozu zrębek oraz brak odpowiedniej pieczy nad drogami.

Pani Burmistrz poinformowała, że może zadzwonić do Pana Dyrektora i powiedzieć aby
zwrócił uwagę na pracę swoich ludzi.
12. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej zaapelował aby każdy mieszkaniec gminy Młynary
zdecydował się spełnić swój obywatelski obowiązek i wziąć udział w nadchodzących
wyborach.
Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął obrady XXII Sesji Rady Miejskiej w Młynarach.

Przygotował(a): Sylwia Kaczyńska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

