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Przewodniczący Komisji poinformowali, iż na przewodniczącego obrad wybrano Panią Beatę
Bohdanowicz, Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przewodnicząca posiedzenia poinformowała, iż tematem spotkania będzie omówienie projektów
uchwał przygotowanych na sesję Rady Gminy, planowaną na dzień 16 czerwca 2021 roku.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kętrzyn
Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż Wieloletnią Prognozę Finansową należy doprowadzić do zgodności
z uchwałą budżetową. Kwota długu, przychodów i rozchodów pozostaje niezmieniona.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kętrzyn na 2021 rok
Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kalisz wyjaśniła, iż zwiększa się plan dochodów i wydatków w
dziale 710 „Działalność usługowa” o kwotę 4 500 zł w związku z planowanym porozumieniem z
Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie z utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na
terenie gminy Kętrzyn. W dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów o
kwotę 80 000 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych. W dziale 756 „ Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem” zwiększa się plan dochodów o kwotę 153 000 zł w związku z
przewidywanym wykonaniem z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.
W dziele 758 „Różne rozliczenia” zwiększa się plan dochodów o kwotę 450 000 zł w związku z
wydzielonym rachunkiem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zwiększa się plan
dochodów i wydatków o kwotę 15 000 zł w związku z wydzielonym rachunkiem środków z
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania zorganizowania transportu dla osób
mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARSCoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb
transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W dziale 900
„ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę
80 000 zł z tytułu środków pozyskanych z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin - usuwania wyrobów zawierających azbest.
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W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” wprowadza się w planie wydatków inwestycyjnych środki
pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby
świetlicy wiejskiej oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowa Różanka” w
kwocie 450 000 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu środków własnych w kwocie 298 710 zł. W
dziale 600 „Transport i łączność” oraz dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dokonuje się
przeniesienia planu wydatków o kwotę 2000 zł zgodnie z uchwałą sołectwa Wajsznory w ramach
funduszu sołeckiego. W dziale 750 „ Administracja publiczna” dokonuje się przeniesienia planu
wydatków między paragrafami o kwotę 2500 zł oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych
o kwotę 758 232 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Karolewie
oraz budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie” w części dotyczącej budynku Urzędu Gminy Kętrzyn.
W dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesienia planu wydatków o kwotę 2
942,00 zł między paragrafami . W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” i w
dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dokonuje się przeniesienia planu
wydatków o kwotę 3 000 zł zgodnie z wnioskiem sołectwa Stara Różanka w ramach funduszu
sołeckiego.
Radny Pan Mirosław Tomasik spytał, czy w sprawie azbestu wpłynęło dużo wniosków?
Radny Pan Tomasz Wyszomirski spytał, czy kwota w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska jest obniżona, czy stała ?
Wójt Gminy Kętrzyn wyjaśnił, iż jest to ok. 400 000,00 zł na całą Polskę.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego
przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Kętrzyn z osobą fizyczną w trybie art.902 § 1
Kodeksu Cywilnego.
Kierownik referatu rozwoju gospodarczego Pan Marek Lemieszek wyjaśnił, iż 3 właścicieli
nieruchomości wystąpiło o przejęcie przez gminę gruntów, w celu poprawy dojazdu do
nieruchomości.
Wójt Gminy dodał, iż przejecie następuje tylko dlatego, że gmina również ma tam swoje działki.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Kętrzyn obowiązku prowadzenia zadań z
zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych w roku 2021
Brak dyskusji.
2/ Sprawy różne
1/ Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, iż na najbliższą sesję Rady Gminy został przygotowany
projekt stanowiska Rady Gminy w sprawie realizacji drogi wojewódzkiej Kętrzyn – Giżycko.
Stanowiska z sąsiednich gmin również napływają, stąd też planujemy wydać swoją opinię w
powyższej sprawie.
Radny Pan Mirosław Tomasik wskazał, iż dotyczy to przebudowy drogi do Giżycka, która trzeba
przebudować w trybie pilnym, ale oczywiście z maksymalnym zachowaniem funkcjonującego
ekosystemu. Przygotowane stanowisko jest odpowiednie.
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, iż chodzi to o ponad 3000 drzew starej alei lipowej. Apel
dotyczy przebudowy drogi z uwzględnieniem jak największej ilości oszczędzonych drzew.
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Radny Pan Mirosław Tomasik wyjaśnił, iż podobna sytuacja była na drodze z Kętrzyna do
Węgorzewa – nawierzchnia jest zrobiona i drzewa rosną w skraju jezdni, co też do końca nie jest
bezpieczne. Dobra nawierzchnia powoduje, że kierowcy jeżdżą szybciej.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż zawsze staliśmy z problemami gospodarczymi – jesteśmy wykluczeni
komunikacyjnie w każdej możliwej komunikacji. Jeśli chodzi o przebudowę dróg pojawiają się
ekolodzy – ale tu wszystko trzeba równoważyć. Nie możemy się rozwijać, jeżeli nie jesteśmy
skomunikowani w żaden sposób – czy to drogowy czy kolejowy. Jeśli chodzi o przebudowę drogi
na Giżycko, to jeśli chodzi o nasza gminę – wszystkie drzewa zostaną usunięte. Zachowanie alei
szpalerowych objętych ochroną będzie na odcinkach Sterławki Małe -Wrony, a także Piękna Góra.
Poza tymi miejscowościami wszystkie drzewa zostaną usunięte.
Radny Pan Mirosław Tomasik zauważył, iż ma nadzieje że poza skrajem jezdni wszystkie drzewa
zostaną nasadzone.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż nasadzenie kompensacyjne na pewno będzie.
Radny Gminy Pan Mirosław Tomasik wskazał, iż tak też rozwija się Mrągowo. Przy głównej drodze
pojawiają duże zakłady.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż jeżeli chodzi o drogi to należałoby zmienić kategorię drogi ( tzn.
przebudować ) na drogę krajową na odcinku od Mrągowa przez Kętrzyn do Barcian, w kierunku
do granicy państwa. Takie pismo wyszło od nas i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Radna Pani Beata Bohdanowicz wskazała, że ekolodzy są także ważni. Nie sztuką jest zniszczyć
zieleń i stuletnie drzewa.
Radny Pan Mirosław Tomasik wyjaśnił, iż pamięta lata 70-80 kiedy stary dyrektor podjął decyzję
o nasadzeniu drzew na drodze do Bartoszyc. Dziś rosną już nowe drzewa.
Radna Pani Mirosława Katiuszyn wyjaśniła, iż również jest przeciwna wycince drzew, gdyż tworzą
piękne aleje. Droga jest potrzebna ale może warto pomyśleć na jej przebudową z zachowaniem
tego drzewostanu.
Radna Pani Beata Bohdanowicz wyjaśniła, iż zostały nasadzone drzewa przy drodze powiatowej
na jej terenie. Gdy cokolwiek chce zrobić powiat jest oburzony – drga jest ich i mamy się nią nie
interesować. Kiedy jednak nasadzono drzewa to one zeschły.
Radny Pan Mirosław Tomasik wskazał, iż Zarząd Dróg Powiatowych nie działa poprawnie – jest
15 czerwca – remontów cząstkowych brak, drogi pozarastane i niewykoszone.
Radna Pani Beata Bohdanowicz wskazała, iż faktycznie jeśli chodzi o te mniejsze wioski to są one
przez powiat zapomniane.
Radny Pan Tomasz Wyszomirski zauważy, ze podobno powiat zakupił dodatkowy sprzęt .
Pobocza w stronę Nakomiad były wykaszane.
Radna Pani Mirosława Katiuszyn zauważyła, iż także widziała, że pobocza są powykaszane, lecz
obok tego są również poniszczone drzewa.
Radny Pan Mirosław Tomasik zauważył, iż dziś jest za mocno rozbudowana administracja.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż inne powiaty od dawna mają Zarząd Dróg Powiatowych i ten Zarząd
prężnie działa. Samo utworzenie Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie powstało 3-4 lata temu.
Rok temu widział , że koszenia były- w tym roku ich nie ma.
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Radny Pan Tomasz Wyszomirski wskazał, iż w poprzednim roku nie miał zastrzeżeń do wykorzeń
lecz w tym roku jest to nieciekawe .
Radny Pan Mirosław Tomsaik wskazał, że należałoby spojrzeć też na budżet zarządu dróg –
przeznacza się 300 tyś złotych na wycinkę drzew.
Radna Pani Bata Bohdanowicz spytała, do kogo radni mają zgłaszać uwagi i problemy w zakresie
utrzymania dróg ?
Radny Pan Tomasz Wyszomirski wskazał, że może warto byłoby rozważyć możliwość umówienia
radnych zna spotkanie z dyrektorem Zarządu Dróg.
Wójt Gminy wyjaśnił, że faktycznie jeśli są takie problemy to zorganizujemy spotkanie i
wyjaśnimy wszystkie wątpliwości. Wskazał, iż również uważa, że jeśli chodzi o utrzymanie zieleni
w tym roku jest gorzej.
Radny Pan Mirosław Tomasik wskazał, iż dyrektor Zarządu Dróg obiecał przy Staroście w maju
nasadzenia i geodetów wymierzających pas drogowy ( dziś na tym pasie rośnie rzepak , a upraw
niszczyć nie wolno). Nic co powiedział nie zostało zrobione. Powycinano rowy i trociny
pozostawały. Teraz znowu zaznaczone są kolejne drzewa. Ustawa zabrania wycinania zdrowych
drzew, a tam takie są. Byliśmy z ludźmi , a dyrektor zarzekał się ze wszystkie topole są w środku
puste i zagrażają bezpieczeństwu- żadnej pustej topoli nie było. Dodatkowo zadzwoniła
mieszkanka, że po burzy spadły gałęzie. Miały być podcięte na następny dzień - w maju odcięto 5
gałęzi grubości palców. Tam niestety nie ma człowieka z wizją. Mieszkańcy prosili o łatanie jezdni
– rolnicy czekali z przyczepami do wipaszu i załamały się krańce. Pan dyrektor przy Staroście
wyjaśnił, iż w ciągu tygodnia będzie to zrobione – do dziś to leży i zrobione nie jest. Radny wskazał,
że nie widzi potrzeby spotkania z dyrektorem.
Przewodnicząca Rady Gminy wskazała, że jednak w takim razie jest problem i cały czas on narasta.
Należy spróbować ten problem rozwiązać.
Radny Pan Mirosław Tomasik wsadzał, że należy jeszcze poczekać.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Marzena Juchniewicz spytała, na co chce czekać radny ?
Radny Pan Mirosław Tomasik wskazał, aż ponownie pójdzie wraz z mieszkańcami do Starosty z
pytaniem „ co dalej?”
Przewodnicza Rady Gminy wskazała, iż ma trochę inne podejście- jeśli ma problem to rozmawia
by go rozwiązać.
Radna Pani Beata Bohdanowicz przypomniała, iż 3 lata temu podczas burzy powalone zostały 2
drzewa. Korzenie leża do dnia dzisiejszego.
Radny Pan Mirosław Tomasik wskazał, iż ustawa mówi, że można wyciąć drzewa chore i
zagrażające bezpieczeństwu oraz drzewa, którego korona tworzy korytarz mniej niż 4,5 m.
Wójt Gminy Kętrzyn zauważył, iż topole są akurat z tego wyłączone. Wskazał, iż chciałby
dopowiedzieć do tego, o czym wspomniał radny - fakt jest taki, że miała miejsce sytuacja, kiedy
osoba wracała drogą i przed samochodem spadł konar, który uszkodził samochód. Stąd też po
zgłoszeniu zadziała się interwencja wycięcia topoli. Było to rok temu, kiedy na spotkaniu wraz z
mieszkańcami, radnym Panem Mirosławem Tomasik oraz Przewodniczącą Rady Gminy prosił
radnego , aby wystąpił do Wójta w formie pisemnej z prośbą o usuniecie drzew z konkretnego
odcinka. Wójt wskazał, iż to się nie zadziało.
Radny wskazał, że w takim razie się zadzieje.
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Wójt Gminy wskazał, iż takie pismo nie wpłynęło. Usuniecie drzew było spowodowane tym, że
stworzyły zagrożenie, a z tego co wiadomo ostatnio również miała miejsce podobna sytuacja na
tej drodze.
Radny Pan Mirosław Tomasik wyjaśnił, iż nic mu na ten temat nie wiadomo, a mieszka w tamtej
okolicy .
Wójt Gminy dodał, iż topole są wyjęte spod uzgadniania, a inne drzewa są uzgadniane z Dyrekcją
Ochrony Środowiska w Olsztynie. Topole są bardzo popularne, lecz trzeba się tych drzew powoli
pozbywać, doprowadzając do zasadzeń bardziej szlachetnych gatunków drzew.
Radny Pan Mirosław Tomasik wskazał, iż mieszka na tym terenie od lat 80. Wyjaśnił, iż przejrzał
całą ustawę i topole nie są wyłączone. Zarówno regulamin i topole są tylko wyłączone z tego, że
nie uzgadnia się ich z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.
Wójt Gminy wskazał, iż dzieje się tak z jakiegoś powodu – w takim razie niech radny wskaże z
jakiego ? Topole nie są uzgadniane ponieważ te drzewo nie jest wartościowe. Radny pewnie
doskonale wie, iż w zależności od swoich rozmiarów te drzewo jest kruche i łamliwe.
Radny Pan Mirosław Tomasik wskazał, że jeżeli literalnie wymienia się „ drzewa chore,
zagrażające bezpieczeństwu oraz drzewa które tworzą koronę poniżej 4,5 m” to powinny też
wymienione być topole.
Wójt Gminy Kętrzyn wskazał, iż podczas jednego ze spotkań radny wskazał, iż mieszkańcy są
nawet za usunięciem, jeżeli mogliby wziąć drewno – to już jest farsa, jeżeli taki jest argument.
Radny wskazał, iż byli to niektórzy mieszkańcy i tak też powiedział. Dziś mieszkańcy są przeciwni.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż generalnie powinniśmy usuwać tych drzew jak najmniej, lecz tam gdzie
jest zagrożenie – jeśli chodzi o topole – usuwajmy sukcesywnie i wprowadzajmy nowe zasadzenia,
bardziej szlachetnych drzew. Usuwajmy pomału i po kolei. Wójt poprosił Panią Małgorzatę
Spicewicz , pracownika Urzędu Gminy Kętrzyn , aby wytłumaczyła procedurę usuwania drzew
gatunku topola nierodzimego z pasa drogowego zarządu dróg powiatowych lub gminnego.
Pani Małgorzata Spicewicz wyjaśniła, iż przy drogach powiatowych właścicielem jest Starostwo,
z wnioskiem występuje natomiast Zarząd Dróg Powiatowych, który ma do tego kompetencje . To
oni występują do gminy o wydanie zgody/decyzji na usunięcie drzew gatunku topola.
Wnioskodawca opisuje położenie drzew, dołącza dokumentację fotograficzną i krótki opis.
Drzewa gatunku obcego, takie jak topola , nie wymagają uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją
Ochrony Środowiska.
Radny Pan Mirosław Tomasik wskazał, iż jest plan wyrębu, który jest sporządzany na podstawie
regulaminu wyrębu. Radny zapytał na jaka podstawa pozwala na wycięcie jakich drzew ? Jaka
ustawa ?
Pani Małgorzata Spicewicz wyjaśniła, iż ustawa nie mówi … ( wypowiedź przerwana).
Radny Pan Mirosław Tomasik spytał, jakie drzewo może usunąć Zarząd Dróg Powiatowych ?
Pani Małgorzata Spicewicz wyjaśniła, iż na pewno te które stanowią zagrożenie dla ruchu
drogowego. Ustawa wymienia m.in. drzewa suche, obumarłe….
Radny Pan Mirosław Tomasik spytał, czy zdrowe drzewa może Zarząd Dróg usuwać ?
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Pani Małgorzata Spicewicz wskazała, iż zdrowe drzewa rzadko są usuwane. Bardzo często
drzewa przy drogach powiatowych rosną w skrajni asfaltu. Jeżeli rosną w drugim pasie , za rowem
to nie są usuwane.
Radny Pan Mirosław Tomasik zauważył, iż 50 drzew usunięto z rowu przez Zarząd Dróg
Powiatowych. Radny pokazał dokumentację fotograficzną, a następnie zauważył, iż żadne z
drzew nie było chore ani suche.
Pani Małgorzata Spicewicz wskazała, iż zdjęcie okazuje fragment drzewa – nie oznacza to że np.
korona nie została zajęta .
Radny Pan Mirosław Tomasik wskazał, iż na zdjęciu są gałęzie i korony. Poprosił o wskazanie
jakiegoś chorego elementu.
Pani Małgorzata Spicewicz wyjaśniła, iż to są topole – topoli pień będzie zdrowy, dalej jest posusz.
Jeżeli korona jest sucha to oznacza to, że drzewo umiera. Jeżeli jest ono pokryte jemiołą to również
jest chore.
Radny Pan Mirosław Tomasik wskazał, że zrobi w takim razie zdjęcie i pokarze. Jemiołą pokryte
są natomiast prawie wszystkie drzewa. Wyjaśnił, iż Zarząd Dróg usunął 50 drzew, jeden z
rolników usunął ponad 100 drzew, a w 2014 roku ponad 30 drzew. Na strzelnicy usunięto 50
drzew – na jego terenie wycięto około 500 drzew. Ekosystem został naruszony. Nowych drzew
nie posadzono. Teraz następne 100 jest przygotowane do wycięcia.
Radna Pani Beata Bohdanowicz wskazała, że spotkanie z dyrektorem zarządu dróg będzie więc
jak najbardziej pożądane i prosi wójta o ustalenie terminu.
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