Rada Miejska w Młynarach
Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury

Protokół nr XVIII/2020
18 Posiedzenie w dniu 25 listopada 2020
Obrady rozpoczęto 25 listopada 2020 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:41 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 5 członków.
Obecni:
1. Regina Chabros-Dusza
2. Małgorzata Dzięcioł
3. Krzysztof Fiodorowicz
4. Justyna Korybska
5. Anna Maciuszonek
6. Katarzyna Mała
7. Tadeusz Małecki
8. Jadwiga Orłowska
Ponadto w posiedzeniu wzięli udział:
2. 1. Renata Bednarczyk – Burmistrz Miasta i Gminy Młynary
3. 2. Katarzyna Rynkowska - Skarbnik Miasta i Gminy Młynary
4. 3. Karol Jóźwiak – Przewodniczący Rady Miejskiej

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty i Kultury otworzyła
w zastępstwie Przewodniczącej Komisji Pani Anna Maciuszonek witając wszystkich zebranych.
Na posiedzeniu komisji obecnych było 5 radnych, co stanowi quorum do opiniowania projektów
uchwał.

2. Przedstawienie porządku obrad.
Prowadząca posiedzenie Komisji zapytała czy są uwagi do porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag.
3. Przyjęcie protokołu z XVII posiedzenia Komisji, które odbyło się 28 października
2020 r.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XVII posiedzenia Komisji, które odbyło się 24 października 2020 r..
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Prowadząca obrady poinformowała, że do biura Rady Miejskiej wpłynął wniosek
o wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035 oraz wniosek
o wprowadzenie zmian do budżetu Miasta i Gminy w Młynarach na 2020 rok.
Prowadząca posiedzenie poprosiła Panią skarbnik o omówienie zmian.
Prowadząca posiedzenie przeprowadziła głosowanie za pomocą podniesienia rąk.
Głosowanie w sprawie:
wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2035
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035
Głosowano w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Młynary na lata 2020 – 2035.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
Prowadząca posiedzenie przeprowadziła głosowanie za pomocą podniesienia rąk.
Głosowanie w sprawie:
wprowadzenia zmian do budżetu Miasta i Gminy w Młynarach na 2020 rok.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
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: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
c) ustalenia zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez
część roku,
Głosowano w sprawie:
ustalenia zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez
część roku,.

Pani Burmistrz omówiła uchwałę.
Prowadząca posiedzenie zapytała czy Radni chcą zabrać głos w tej sprawie.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021
roku,
Prowadząca posiedzenie poprosiła Panią Burmistrz o omówienie uchwały.
Głosowano w sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021
roku,.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
e) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2023 z
perspektywą na lata 2024-2027,
Prowadząca posiedzenie poprosiła Panią Burmistrz o omówienie uchwały.
Głosowano w sprawie:
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Młynary na lata 2020-2023 z
perspektywą na lata 2024-2027,.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
f) ustanowienia pomnika przyrody,
Panią Burmistrz zabrała głos w tej sprawie.
Głosowano w sprawie:
ustanowienia pomnika przyrody,.
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
g) zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.
Pani Burmistrz zabrała głos w sprawie uchwały.
Głosowano w sprawie:
zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej..
Wyniki głosowania
ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJE SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3
5. Sprawy różne

Pani Małgorzata Dzięcioł zapytała kiedy będą wykończone zjazdy przy drodze w Zaściankach.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że do końca listopada będą trwały prace porządkowe, położenie
nakładki oraz wykończenie zjazdów. Pani Burmistrz poinformowała, że w porozumieniu
z Zarządem Dróg Wojewódzkich w planach jest położenie asfaltu przez wieś Zastawno aż
do granicy naszej gminy. Pani Burmistrz powiedziała, że na poboczu pojawiły się słupki,
w których montowane są emitery przeciwko zwierzętom. Na tym odcinku często dochodziło
do wypadków z udziałem zwierząt leśnych w związku z tym zadbano o bezpieczeństwo.
Pan Burmistrz poinformowała, że trwają również prace ścinania poboczy na drodze Płonne –
Błudowo, i że stara się przekonać Zarząd Dróg Wojewódzkich do remontem tej drogi.
Pani Burmistrz poinformowała, że dzisiaj będzie skończony remont części ul. Warszawskiej.
Pani Anna Maciuszonek zapytała czy na drodze będzie nakładka czy tylko pas asfaltu.
Pani Burmistrz powiedział, że droga ma być zrobiona tak, żeby woda z korony drogi była
odprowadzona do rowu. Będzie zrobiony przepust, a cała ul. Warszawska do tablicy
administracyjnej miasta będzie remontowana w przyszłym roku.
Pani Małgorzata Dzięcioł zapytała czy słupki z czujnikami przeciw zwierzętom można
postawić w stronę Zastawna, bo w tym rejonie też jest dużo zwierząt.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że jest to monitorowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
i jeśli będzie taka potrzeba, to zostanie uwzględniona.
Pani Małgorzata Dzięcioł powiedziała, że drugie takie newralgiczne miejsce jest przy
ogródkach działkowych w Młynarach, że tu zawsze są zwierzęta.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że zostanie to uwzględnione w momencie, gdy będzie robiony
chodnik do ogródków działkowych.
Pani Burmistrz poinformowała, że wspólnie z Nadleśnictwa Młynary trwa remont drogi SąpyBorzynowo. Nadleśnictwo Młynary udzieliło dotacji w wysokości 5 000,00 zł oraz 5 000,00
zł ze środków własnych budżetu gminy.
Pani Burmistrz poinformowała, że wspólnie ze Starostwem Powiatowym został złożony
wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych na drugi etap remont drogi Zastawno - Kwietnik
oraz na nakładkę na drogę Młynarska Wola – Janiki Pasłęckie.
Pani Burmistrz poinformowała, że dostała informacje, że jeszcze w tym roku zaczną się prace
ziemne i budowa nowego posterunku policji w Młynarach na ul. Kwiatowej.
Przewodniczący Rady zapytał dlaczego pasy na ulicy Warszawskiej namalowane
są na wyremontowanym odcinku dogi, a kawałek od nowej drogi do skrzyżowania przy szkole
nie są namalowane.
Pani Burmistrz powiedziała, że będzie monitowała tą sprawę.
Pan Burmistrz poinformowała, że koło ośrodka zdrowia powstanie parking wzdłużny. Zostanie
przedłużony parking po drugiej stronie ulicy naprzeciw budynku gminy aż do przystanku
autobusowego koło sklepu. Będzie można zapewnić miejsca parkingowe przy ośrodku zdrowia.
Przewodniczący Rady zapytał kiedy zostaną położone płytki na przystanku w Warszewie.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że dopiero zakończyły się prace remontowe na dachu budynku
w Warszewie za kwotę 55 000,00 zł. oraz remont łazienki, który stanowi dodatkowy koszt

w wysokości 4 500,00 zł. Pani Burmistrz powiedziała, że jak tylko skończy się remont łazienki,
to zostaną położone płytki na przystanku.
Pani Katarzyna Mała zapytała czy jest możliwość zamontowania lamp w Płonnym w stronę
Młynar oraz czy jest możliwe przycięcie świerków, ponieważ zasłaniają latarnię. Pani
Katarzyna zgłosiła również, że koło świetlicy jest stopa betonowa, po której skaczą dzieci
co jest niebezpieczne. czy można by wywieść lub skruszyć ten beton.
Pani Burmistrz powiedziała, że zajmie się sprawą betonu. Powiedziała, że w przyszłym roku
będzie modernizacja oświetlenia i wówczas zostanie rozpatrzony wniosek, gdzie zamontować
latarnie.
Pan Tadeusz Małecki zapytał dlaczego działka przy ul. 1 Maja na której znajduję się sklep Pana
Małeckiego stanowi pas drogi powiatowej, a pozostała część należy do drogi gminnej. Czy tą
część należącą do pasa drogi powiatowej można włączyć do pasa drogi gminnej
Pani Burmistrz odpowiedziała, że jeśli powiat nie będzie chciał oddać pasa drogi, gmina
nie będzie mogła go przyjąć. Żeby przejąć drogę to należy ją wspólnie wyremontować.
ponieważ jest to duży koszt dla gminy. Pani Burmistrz dąży do tego, żeby przejąć ulice
powiatowe, bo wówczas łatwiej jest utrzymywać drogi.
Pan Tadeusz Małecki zapytał kiedy będzie poprawiona kostka na ulicy Dworcowej koło
„Warmianki”, bo w tym miejscu po opadach deszczu stoi kałuża.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że kostka zostanie przełożona zaraz po skończeniu remontu
drogi na ulicy Warszawskiej.
6. Zakończenie obrad.
Prowadząca posiedzenie zamknęła obrady komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Oświaty
i Kultury.

w zastępstwie Przewodniczącej
Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego,
Oświaty i Kultury
/-/ Anna Maciuszonek

Przygotował(a): Dorota Jurkowska
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

