Rada Miejska w Młynarach
Komisja Rewizyjna

Protokół nr X/2020
10 Posiedzenie w dniu 9 grudnia 2020
Obrady rozpoczęto 9 grudnia 2020 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 16:15 tego samego
dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 2 członków.
Obecni:
1. Agnieszka Kościelska
2. Andrzej Florczyk
Ponadto w posiedzeniu wzięli udział:
1. Karol Jóźwiak – Przewodniczący Rady Miejskiej
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Agnieszka
Kościelska witając wszystkich zebranych.
Na posiedzeniu komisji obecnych było 2 radnych, co stanowi quorum do podejmowania
czynności kontrolnych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodnicząca Komisji odczytała porządek obrad.
Radni nie wnieśli uwag do zaproponowanego w materiałach komisji porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX posiedzenia Komisji, które odbyło się 23 września 2020 r.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu z poprzedniej Komisji Rewizyjnej.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z IX posiedzenia Komisji, które odbyło się 23 września 2020 r..
Wyniki głosowania
ZA: 2, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
4. Gospodarowanie mieniem komunalnym i gospodarka przestrzenna Miasta i Gminy
Młynary.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej spytała czy są uwagi do pisma w sprawie gospodarowania
mieniem komunalnym i gospodarki przestrzennej miasta i Gminy Młynary.

Pan Andrzej Florczyk powiedział, że odpowiedź na pismo dotyczy tylko części pierwszej
pisma, natomiast nie ma informacji na temat gospodarki przestrzennej.
Pan Andrzej Florczyk zasugerował aby gospodarką przestrzenną w sensie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego zająć się w najbliższym czasie. Pan Andrzej powiedział, że
miejscowy plan gminy Młynary jest w aktualizacji ale w większości sołectw plany są po
upływie terminu ważności albo tuż przed nim. Jest to temat, który nie był zbytnio dotykany,
nie za tej kadencji ale w poprzednich kadencjach. Pan Andrzej powiedział, że miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego kształtuje strukturę przestrzenną w gminie i na tej podstawie
można przygotować dane pod inwestycje z perspektywą na najbliższe lata. Pan Andrzej
powiedział, że w gminie są tereny osiedleńcze (okolice Kwietnika), które mogłyby być
wykorzystane w najbliższych latach na działki budowlane. Miejsce to jest dobrze
skomunikowane, blisko Elbląga i można by je zagospodarować w najbliższych latach.
Potrzebna jest tam droga, która jest na mapie, a w rzeczywistości jej nie ma. Pan Andrzej
powiedział, że w gminie jest kilka takich miejsc.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że Młynary to najmniejsze miasto
w województwie warmińsko-mazurskim i dobre drogi wojewódzkie i powiatowe przyciągną
ludzi z miasta. Obecnie jest tendencja, że ludzie pracujący w miastach chętnie przeprowadzają
się na wieś i dojeżdżają do pracy. Dobre drogi zachęciłyby takich ludzi do kupowania działek
budowlanych w naszej gminie, a to spowodowałoby, że w gminie będzie więcej mieszkańców.
Pan Andrzej powiedział, że większość terenów w naszej gminie jest przeznaczenia rolniczego
i nie ma szans na przekształcenie tego terenu na działki budowlane. W tym celu należy zmienić
zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego. Pan Andrzej powiedział, że jest to zadanie
dla gospodarza gminy.
Pan Andrzej powiedział, że w gminie nie na wolnych działek, że wszystkie działki mają już
przeznaczenie.
Pan Andrzej powiedział, że sklep w Nowym Monastarzysku został sprzedany, zaczęły się prace
remontowe przy świetlicy i że pieniądze ze sprzedaży sklepu i działki powinny zostać
w sołectwie, dzięki czemu będzie można skończyć remont świetlicy.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że jest to sprawa do zgłoszenia na najbliższej sesji
Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej zgłosił wniosek, dotyczący 11 działek gminnych na
ul. Kwiatowej i Ogrodowej, aby gmina wystawiła je na sprzedaż jak najszybciej, a informacja
o 7 ha ziemi, które mają być przeznaczone na działki budowlane powinna być zamieszczona w
mediach społecznościowych w celu ich rozreklamowania.
5. Utrzymanie dróg publicznych na terenie gminy, remonty i inwestycje z tym związane.
Pan Andrzej powiedział, że karta drogi, która została załączona do materiałów jest elementem
ewidencji drogi, ale nie ma dokumentów dotyczących przeglądu dróg.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że powinny być dokumenty dotyczące bieżącego
utrzymania dróg, wizytacja w terenie i protokół.
Pan Andrzej powiedział, że przy analizie stanu bieżącego dróg powinna być wskazane co jest
do remontu, a co jest do inwestycji.

Pan Andrzej powiedział, że w dokumentach powinna być informacja dlaczego właśnie
ta doga została wybrana do remontu, a nie inna.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że działania roczne odnośnie dróg powinny być
zaplanowane i odnotowane w dokumentach, żeby można było wiedzieć, co i kiedy zostało
zrobione na danej drodze, a co jest jeszcze do zrobienia.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że dokumenty dotyczące utrzymania dróg nie były
do tej pory robione, że jest to zaległość sprzed 30 lat i że należałoby zacząć tworzyć takie
dokumenty.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że należałoby przedyskutować z mieszkańcami
gminy, która droga jest dla nich ważna, następnie plan naprawy dróg powinna przegłosować
komisja, a następnie Rada Miejska powinna podjąć uchwałę w sprawie remontu i utrzymania
dróg.

6. Kontrola realizacji wniosków Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że wpłynął jeden wniosek dotyczący analizy
propozycji zadań złożonych przez radnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy Młynary
do projektu budżetu na 2021 rok. Przewodnicząca poinformowała, że w związku z okrojonym
budżetem nie została zaakceptowana żadna propozycja, z wyjątkiem zabezpieczenia środków
na oczyszczalnię ścieków oraz na dotację dla samorządu województwa warmińskomazurskiego na realizację inwestycji związanych z remontem drogi 505 oraz na przebudowę
drogi Sąpy – Warszewo.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że nie zostały uwzględnione wszystkie wnioski.
Powinny być to uwzględnione wnioski sołtysów złożonych na zebraniach sołeckich. Dużo
środków z funduszu sołeckiego zostało wydane na place zabaw, na siłownie zewnętrzne oraz
na wiaty.
7. Przygotowanie planu pracy Komisji rewizyjnej na rok 2021.
Przewodnicząca Komisji spytała, czy są jakieś propozycje.
Pan Andrzej powiedział, że temat planowania przestrzennego pozostawiłby na sesję Rady
Miejskiej.
Pan Andrzej powiedział, że chciałby przyjrzeć się pracy Ośrodka Kultury za 2020 rok. Prace te
proponuje na pierwszy kwartał przyszłego roku.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że należy zapoznać się analizą podejmowanych działań
związanych ze ściąganiem zadłużenia za wywóz odpadów oraz analizie wydatkowanych
środków na promocję gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że trzeba zająć się wizytacją w terenie w zakresie
świetlic, placów zabaw i siłowni zewnętrznych.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, żeby zająć się tą pracą w pierwszym kwartale.

Pan Andrzej Florczak powiedział, że ma 4 tematy na sesję Rady Miejskiej i są to przestrzenne
plany zagospodarowania terenu, oświata, ośrodek kultury oraz woda i gospodarka wodnościekowa.
Pan Andrzej Florczak zapytał w jakiej formie Komisja Rewizyjna ma dokonać analizy
działalności ośrodka kultury oraz w jaki sposób przyznawane jest dotacja na ten cel.
Pan Andrzej Florczyk powiedział, że powinna zostać przeanalizowana współpraca
z organizacjami pozarządowymi w gminie.
Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział, że gmina powinna pokazać organizacjom
pozarządowym, że jest możliwość skorzystania ze środków unijnych.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby dokonać oceny pracy działalności wybranej
jednostki organizacyjnej.
8. Sprawy różne.
Radni nie zabrali głosu w tym punkcie.
9. Zakończenie obrad.
Przewodnicząca zamknęła posiedzenie komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/ Agnieszka Kościelska

Przygotował(a): Dorota Jurkowska
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