Protokół Nr XLV/2022
z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 30 marca 2022 roku

Data i godzina spotkania

30.03.2022 r. godz. 11.00
Wójt Gminy Kętrzyn Pan Paweł Bobrowski
Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kalisz
Inspektor ds. obsługi rady Pani Jagoda Pyrka
Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Pan Marek Lemieszek
Ki

Nieobecni :

Radna Beata Bohdanowicz
Pani Leokadia Kajcińska

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Marzena Juchniewicz stwierdziła, że na 15 radnych obecnych
jest 13 w związku z czym obrady są prawomocne. Nieobecni radni to Pani Beata Bohdanowicz oraz Pani
Leokadia Kajcińska.
Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, iż sesja jest nagrywana i osoby w niej uczestniczące muszą
liczyć się z tym, że materiał może zostać upubliczniony.
Przewodnicząca Rady Gminy wskazała, że z przyczyn technicznych zmuszona jest ogłosić 60 minutową
przerwę w obradach. Awaria prądu w budynku urzędu uniemożliwia przeprowadzenie transmisji obrad
oraz korzystanie z systemu głosowania.
Obrady wznowiono o godz. 12.00 .
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała proponowany porządek obrad:

1/ Otwarcie posiedzenia
2/ Stwierdzenie prawomocności obrad
3/ Wybór sekretarza obrad
4/ Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami
5/ Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie
6/ Podjęcie uchwał :
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kętrzyn na 2022 rok
 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania
inwestycyjnego : opracowanie dokumentacji projektowej pn. przebudowa drogi powiatowej Nr
1582N na odcinku od DW594 w miejscowości Filipówka do miejscowości Linkowo
 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kętrzyn
 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kętrzyn
 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/190/2009 Rady gminy Kętrzyn z dnia 25 lutego 2009 roku w
sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, za warunki pracy oraz wysokość i warunki
wypłacania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kętrzyn
 w sprawie przekazania wniosku wg właściwości
 w sprawie przekazania petycji wg właściwości
7/ Stanowiska, oświadczenia, apele, opinie
8/ Interpelacje i zapytania radnych
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9/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
10/ Przyjęcie protokołów z sesji
11/ Sprawy różne
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Marzena Juchniewicz zawnioskowała o zdjęcie z porządku

obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Kętrzyn. Skarżący
poinformował, iż chciałby złożyć dodatkowe wyjaśnienia w omawianej sprawie.
Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad proponowanego
projektu uchwały.
Przebieg głosowania :
„za” : 13 radnych : Biała Serafina, Katiuszyn Mirosława, Bukowska Barbara, Dziemiela Wiesław,
Juchniewicz Teresa, Pietkiewicz Iwona, Wyszomirski Tomasz, Tomasik Mirosław,
Rodak Katarzyna, Mańkowska Agnieszka, Żukowska Adriana , Rutkowski
Zbigniew, Olechnowicz Renata
„przeciw” : 0 radnych ;
„wstrzymało się” : 0 radnych

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Teresa Marzena Juchniewicz poddała pod głosowanie przyjęcie
porządku obrad.
Przebieg głosowania :
„za” : 13 radnych : Biała Serafina, Katiuszyn Mirosława, Bukowska Barbara, Dziemiela Wiesław,
Juchniewicz Teresa, Pietkiewicz Iwona, Wyszomirski Tomasz, Tomasik Mirosław,
Rodak Katarzyna, Mańkowska Agnieszka, Żukowska Adriana , Rutkowski
Zbigniew, Olechnowicz Renata
„przeciw” : 0 radnych ;
„wstrzymało się” : 0 radnych

Ad. pkt 3 Wybór sekretarza obrad
Sekretarzem obrad została Pani Mirosława Katiuszyn.
Ad. pkt 4 Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami
Wójt Gminy Kętrzyn przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie pomiędzy sesjami.

Radny Pan Tomasz Wyszomirski spytał o pkt 20 sprawozdania - jakie to były umowy na dofinansowanie?
Wójt Gminy wyjaśnił, iż są to umowy, które praktycznie rokrocznie są podpisywane – umowy te
dotyczyły Wilczka Wilkowo a także Stowarzyszenia Era. Klub Zapaśniczy "Orzeł" Karolewo nie podpisał z
nami umowy - tutaj czekamy na dalszy rozwój sytuacji, jeżeli chodzi o, o zapaśników. Wójt zauważył, iż
w „ Wilczku” mamy nową drużynę dziewcząt - poziom dofinansowania jest ten sam, który był rok
wcześniej. Tutaj trzeba będzie się pochylić, jeżeli dalej będzie to podtrzymywane przez młodzież - jeśli
chcą się spotykać, chcą grać odstępując od tabletów, internetu i innych multimediów, to uważa, że
powinniśmy to wspierać.

Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 30 marca 2022 roku

Strona 2

Radna Pani Renata Olechnowicz spytała o pkt 23, a mianowicie spotkanie ze starostą Kętrzyńskim oraz

starostą Węgorzewskim w sprawie linii kolejowej Kętrzyn-Węgorzewo.
Wójt Gminy wyjaśnił, iż to spotkanie odbyło się w Węgorzewie w siedzibie starostwa powiatowego w
Węgorzewie i dotyczyło linii kolejowej, gdzie mamy ją na naszym terenie siebie. Ta linia jest wpisana do
rejestru zabytków. PKP właściciel i lokalni pasjonaci, bo tak i pozwólcie, że nazwę mają pewien pomysł,
aby uruchomić drezyny napędzane ruchem mięśni w okolicach Wilczego Szańca. Jest tu kilka pomysłów
dokąd i skąd. Natomiast oczywiście jest inicjatywa oddolna i na tyle ile możemy, będziemy starali się
wspólnie z panem starostą pomagać i pomóc lokalnym pasjonatom kolejnictwa. Spotkanie dotyczyło
tego, aby wstępnie rozmawiać na temat stanu prawnego, możliwości. Niedługo odbędzie się również
spotkanie już pomiędzy PKP, a nami samorządowcami . W miarę postępowania i dalszego
zaangażowania i dalszych prac będzie informował, na jakim to jest etapie.

Ad. pkt 5 Sprawozdanie z działalności Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Karolewie
-uzupełniono kruszywem łamanym ubytki na drogach w następujących miejscowościach, były to
Nakomiady, Kwiedzina, Parcz, Nowa Wieś Kętrzyńska, Kaskajmy, Salpik, masą bitumiczną uzupełniono
ubytki na drogach w miejscowości Karolewo, Wajsznory, Windykajmy, Biedaszki Małe i częściowo Nowa
Różanka.
-wymieniono złącze energetyczne do stacji uzdatniania wody w miejscowości Godzikowo. W tej też
miejscowości w hydroforni wymieniono pompę głębinową.
- zdemontowano i naprawiono i zamontowano ponownie 5 sztuk tablic informacyjnych w
miejscowościach: Gardno, Wajsznory, Marzany, Wopławki, Trzy Lipy. Były to tablice, które zostały
uszkodzone wskutek ostatnich wichur, bądź też wymagały napraw wskutek eksploatacji.
-wykonywano obowiązki statutowe spółki w ramach, których na potrzeby gminy Kętrzyn w okresie
styczeń/luty 2022 roku, dostarczono 51 000 m³ wody, z czego 33 000 pochodzi z zakupu zewnętrznego.
Zakupy wody z powyższym okresie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 50%, co jest wynikiem
trwającej modernizacji stacji uzdatniania wody w Nowej Różance. Z terenu gminy Kętrzyn w okresie
styczeń, luty 2022 roku odebrano 19 745 m³ ścieków.
-z terenu gminy Kętrzyn w okresie styczeń, luty odebrano łącznie 275 ton odpadów.
Ad. pkt 6 Podjęcie uchwał
Projekt uchwały w sprawie zmian w budzecie Gminy Kętrzyn na 2022 rok
Skarbnik Gminy Pani Krystyna Kalisz wyjaśniła, iż projekt uchwały przewiduje zwiększenie planu

dochodów w wydziale 010, to jest Rolnictwo i Łowiectwo o kwotę 9533 zł. Są to dochody z tytułu
wpływów otrzymanych z darowizn. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w dziale 758. Różne
rozliczenia z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 45 114 zł przy jednoczesnym
zwiększeniu o kwotę 18 549 są środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Ta zmiana
nastąpiła zgodnie z pismem ministra finansów. Dokonano również zmiany w planie dochodów i
wydatków w dziale 750, Administracja publiczna, 851, Ochrona zdrowia i 855, Rodzina. Zgodnie z decyzją
wydaną przez wojewodę warmińsko-mazurskiego w sprawie kwot dochodów i dotacji celowych
przyznanych ustawą budżetową na 2022 rok. Zwiększa się również plan dochodów i wydatków w dziale
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852, Pomoc społeczna o kwotę 657 900 zł. Jest to kwota przeznaczona na sfinansowanie dodatków
osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania i jest również to zgodne z decyzją wydaną przez
wojewodę warmińsko-mazurskiego. Dokonuje się zmiany planu wydatków w dziale 010, Rolnictwo i
Łowiectwo polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 10 660 zł na usługi remontowe oraz
zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych dotyczących następujących zadań inwestycyjnych: sieć
wodociągowa obręb Nowa Wieś Kętrzyńska działka 82/12, 175, 77/8. Tu kwotę zwiększenia, zwiększa
się o kwotę 26 000 zł i plan po zmianach wynosi 158 000 zł. Rozbudowa sieci wodociągowej w
miejscowości Gnatowo, działka 75/7, 75/12, kwota zwiększenia 9533 zł, po zmianach plan 21 533 zł.
Kanalizacja sanitarna obręb Nowa Wieś Kętrzyńska, działka 82/5, 82/12, 175, 168, 174/6, kwotę
zwiększenia 96 000 zł, po zmianach 505 000 zł. I wprowadza się do budżetu nową inwestycję pod nazwą
przebudowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Parcz wraz z oczyszczalnią ścieków to jest
dokumentacja. I tutaj kwota wynosi 8700 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków dotyczących
zadania inwestycyjnego pod nazwą "stacja uzdatniania wody Nowa Różanka, przydomowe oczyszczalnie
ścieków przy świetlicy wiejskiej Nowa Różanka", kwota zmniejszenia 165 160 zł, plan po zmianach 1 569
357 zł. Następnie w dziale 600, Transport i Łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł na
zadanie inwestycyjne pod nazwą przebudowa drogi Grabno-Smokowo. Dokumentacja, przy
jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków inwestycyjnych w dziale 926, czyli Kultura fizyczna, na
zadanie pod nazwą "budowa boiska sportowego w miejscowości Muławki". Jest to zmiana zgodnie z
wnioskiem Sołectwa Muławki. W dziale 700, Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o
kwotę 10 000 zł na zakup usług pozostałych. W dziale 750, Administracja publiczna zmniejsza się plan
wydatków o kwotę 75 890 zł z tytułu diet. W dziale 757, Obsługa długu publicznego, zwiększa się plan
wydatków o kwotę 32 390 zł na spłatę odsetek od pożyczek kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
I następnie w dziale 852, Pomoc społeczna, jest zarządzeniem kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kętrzynie, dokonuje się przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdziale 852
19, czyli ośrodki pomocy społecznej. W dziale 900, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
zwiększa się plan wydatków związanych z opieką nad zwierzętami o kwotę 36 000 zł.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Uchwał Pani Iwona Pietkiewicz poinformowała, iż komisja pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Tomasz Wyszomirski poinformował, iż komisja pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Katarzyna Rodak poinformowała, iż komisja pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Pani Barbara Bukowska poinformowała, iż komisja
pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł uchwały poddając ją pod głosowanie.
Radni 13 głosami „za” podjęli uchwałę
Nr XLV/226/2022 w sprawie zmian w
budżecie gminy Kętrzyn na 2022 rok
Przebieg głosowania :
„za” : 13 radnych : Biała Serafina, Katiuszyn Mirosława, Bukowska Barbara, Dziemiela Wiesław,
Juchniewicz Teresa, Pietkiewicz Iwona, Wyszomirski Tomasz, Tomasik Mirosław,
Rodak Katarzyna, Mańkowska Agnieszka, Żukowska Adriana , Rutkowski
Zbigniew, Olechnowicz Renata
„przeciw” : 0 radnych ;
„wstrzymało się” : 0 radnych

Protokół z sesji Rady Gminy Kętrzyn z dnia 30 marca 2022 roku

Strona 4

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania
inwestycyjnego : opracowanie dokumentacji projektowej pn. przebudowa drogi powiatowej Nr 1582 N na
odcinku od DW594 w miejscowości Filipówka do miejscowości Linkowo
Wójt Gminy Kętrzyn wyjaśnił, iż uchwała przedstawia nam propozycję udzielenia pomocy finansowej dla

powiatu Kętrzyńskiego, czyli wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi FilipówkaLinkowo. Wysokość poniesionych kosztów przez samorząd gminy wiejskiej Kętrzyn to 50 000 zł.
Dokumentacja będzie wykonana w systemie 50 na 50, drugie 50 000 zł samorząd powiatu Kętrzyńskiego
również przedłoży, aby wykonać tę dokumentację.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Uchwał Pani Iwona Pietkiewicz poinformowała, iż komisja pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Tomasz Wyszomirski poinformował, iż komisja pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Katarzyna Rodak poinformowała, iż komisja pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Pani Barbara Bukowska poinformowała, iż komisja
pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł projektu uchwały, a następnie poddała ją pod głosowanie.
Radni 13 głosami „za” podjęli uchwałę
Nr XLV/227/2022 w sprawie udzielenia
pomocy
finansowej
powiatowi
kętrzyńskiemu
na
opracowanie
dokumentacji
projektowej
pn.
przebudowa drogi powiatowej Nr 1582N
na odcinku od DW 594 w miejscowości
Filipówka do miejscowości Linkowo
Przebieg głosowania :
„za” : 13 radnych : Biała Serafina, Katiuszyn Mirosława, Bukowska Barbara, Dziemiela Wiesław,
Juchniewicz Teresa, Pietkiewicz Iwona, Wyszomirski Tomasz, Tomasik Mirosław,
Rodak Katarzyna, Mańkowska Agnieszka, Żukowska Adriana , Rutkowski
Zbigniew, Olechnowicz Renata
„przeciw” : 0 radnych ;
„wstrzymało się” : 0 radnych
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kętrzyn

co roku do końca marca Rada Gminy podejmuje uchwałę o przyjęciu programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Przygotowany projekt
programu nie odbiega znacząco od tego, który obowiązywał w ubiegłym roku - zostały doprecyzowane
tylko zapisy dotyczące przychodni weterynaryjnych, w których świadczone są całodobowe usługi
weterynaryjne, dotyczące przypadków zdarzeń drogowych, w których uczestniczyły zwierzęta. Zostały
doprecyzowane wydatki na finansowanie programu, to jest ogólna kwota, czyli te 130 000 zł zapisane
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w projekcie uchwały, zostało podzielone na różne rodzaje usług związanych z realizacją programu. To
jest wyłapywanie, utrzymywanie zwierząt, kastrację, sterylizację kotów wolno żyjących, opieki
weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, usypiania ślepych miotów,
utrzymanie bezdomnych zwierząt przez gospodarstwo rolne. Pozostałe zapisy programu są podobnie
jak w poprzednim programie, który obowiązywał w 2021 roku.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Uchwał Pani Iwona Pietkiewicz poinformowała, iż komisja pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Tomasz Wyszomirski poinformował, iż komisja pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Katarzyna Rodak poinformowała, iż komisja pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Pani Barbara Bukowska poinformowała, iż komisja
pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł projektu uchwały, a następnie poddała ją pod głosowanie.
Radni 13 głosami „za” podjęli uchwałę
Nr XLV/228/2022 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi
oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Kętrzyn
Przebieg głosowania :
„za” : 13 radnych : Biała Serafina, Katiuszyn Mirosława, Bukowska Barbara, Dziemiela Wiesław,
Juchniewicz Teresa, Pietkiewicz Iwona, Wyszomirski Tomasz, Tomasik Mirosław,
Rodak Katarzyna, Mańkowska Agnieszka, Żukowska Adriana , Rutkowski
Zbigniew, Olechnowicz Renata
„przeciw” : 0 radnych ;
„wstrzymało się” : 0 radnych
Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła przerwę w obradach. Sesję wznowiono .

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich
przebiegu
Pojawiły się przypadki, że sądy odmówiły wpisu do księgi wieczystej warunków wynikających z aktów
notarialnych. Miało to miejsce w naszej gminie. W akcie notarialnym był uregulowany dostęp do drogi
publicznej poprzez drogę wewnętrzną. Zdaniem sądu takie uregulowanie tak naprawdę nie zapewnia
dostępu do drogi publicznej, bez dodatkowego uszczegółowienia sposobu korzystania z tej drogi
wewnętrznej- czyli poprzez udział w drodze wewnętrznej, ustanowienie służebności drogi koniecznej. W
związku z tym, żeby uniknąć problemów dla mieszkańców naszej gminy w przypadku gdyby doszło do
jakiejś sprzedaży czy przekazywania nieruchomości, będziemy przygotowywać takie projekty uchwał na
kolejne sesje również stopniowo - zaliczające drogi wewnętrzne do kategorii dróg publicznych, żeby jak
najwięcej mieszkańców miało dostęp bezpośrednio do drogi publicznej gminnej, czyli posiadającej
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kategorię drogi gminnej, z nadanym numerem drogi publicznej. Obecny projekt uchwały dotyczy drogi
w miejscowościach Bałtrucie, Pożarki, Wypławki. Będziemy się starać wybierać te miejscowości, co do
których toczy się jakieś postępowanie, jakieś przypadki podziałów zbycia, gdzie mieszkańcy występują z
wnioskami o wydanie dokumentów potwierdzających dostęp do drogi publicznej. Tutaj akurat są
wybrane 3 miejscowości, Bałtrucie, Pożarki, Wypławki. Uzyskaliśmy pozytywną opinię zarządu powiatu
Kętrzyńskiego odnośnie zaliczenia tych dróg do kategorii dróg publicznych gminnych. Czwarta droga
położona jest w miejscowości Kruszewiec.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Uchwał Pani Iwona Pietkiewicz poinformowała, iż komisja pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa Pan Tomasz Wyszomirski poinformował, iż komisja pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Katarzyna Rodak poinformowała, iż komisja pozytywnie
opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego Pani Barbara Bukowska poinformowała, iż komisja
pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł projektu uchwały, a następnie poddała ją pod głosowanie.
Radni 13 głosami „za” podjęli uchwałę
Nr XLV/229/2022 w sprawie zaliczenia
dróg wewnętrznych do kategorii dróg
gminnych i ustalenia ich przebiegu
Przebieg głosowania :
„za” : 12 radnych :, Katiuszyn Mirosława, Bukowska Barbara, Dziemiela Wiesław,
Juchniewicz Teresa, Pietkiewicz Iwona, Wyszomirski Tomasz, Tomasik Mirosław,
Rodak Katarzyna, Mańkowska Agnieszka, Żukowska Adriana , Rutkowski
Zbigniew, Olechnowicz Renata
„przeciw” : 0 radnych ;
„wstrzymało się” : 0 radnych

Radny Pan Mirosław Tomasik poprosił o reasumpcję głosowania z powodów technicznych.

Przewodnicząca Rady Gminy poddała pod głosowanie wniosek o reasumpcję .
Przebieg głosowania :
„za” : 13 radnych : Biała Serafina, Katiuszyn Mirosława, Bukowska Barbara, Dziemiela Wiesław,
Juchniewicz Teresa, Pietkiewicz Iwona, Wyszomirski Tomasz, Tomasik Mirosław,
Rodak Katarzyna, Mańkowska Agnieszka, Żukowska Adriana , Rutkowski
Zbigniew, Olechnowicz Renata
„przeciw” : 0 radnych ;
„wstrzymało się” : 0 radnych
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Przewodnicząca Rady Gminy ponownie poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Przebieg głosowania :
„za” : 13 radnych : Biała Serafina, Katiuszyn Mirosława, Bukowska Barbara, Dziemiela Wiesław,
Juchniewicz Teresa, Pietkiewicz Iwona, Wyszomirski Tomasz, Tomasik Mirosław,
Rodak Katarzyna, Mańkowska Agnieszka, Żukowska Adriana , Rutkowski
Zbigniew, Olechnowicz Renata
„przeciw” : 0 radnych ;
„wstrzymało się” : 0 radnych

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/190/2009 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 25 lutego 2009
roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
godziny doraźnych zastępstw, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla
nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kętrzyn
Wójt Gminy Kętrzyn wniósł wniosek o zdjęcie z porządku obrad proponowanego projektu uchwały.
Radca Prawny Pan Dariusz Bączek wyjaśnił, iż w otrzymanym projekcie uchwały, do którego już tutaj
wprowadziliśmy pewne zmiany wójt chciał zgłosić autopoprawkę . Uchwała niestety wymaga
opiniowania przez związki zawodowe i niestety z uwagi na to tej uchwały po autopoprawkach państwo
nie moglibyście w dniu dzisiejszym przegłosować. Dlatego też wójt jako wnioskodawca uchwały złożył
wniosek, by wycofać spod obradowania ten projekt uchwały.
Przewodniczą Rady Gminy poddała pod głosowanie zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały.
Przebieg głosowania :
„za” : 13 radnych : Biała Serafina, Katiuszyn Mirosława, Bukowska Barbara, Dziemiela Wiesław,
Juchniewicz Teresa, Pietkiewicz Iwona, Wyszomirski Tomasz, Tomasik Mirosław,
Rodak Katarzyna, Mańkowska Agnieszka, Żukowska Adriana , Rutkowski
Zbigniew, Olechnowicz Renata
„przeciw” : 0 radnych ;
„wstrzymało się” : 0 radnych

Projekt uchwały w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, iż do rady gminy wpłynęło pismo dotyczące byłego radnego
gminy Kętrzyn. Przedmiotem pisma było żądanie podjęcia działań związanych z bezpieczeństwem
publicznym oraz posiadanymi uprawnieniami do kierowania pojazdami mechanicznymi. Po zapoznaniu
się z treścią pisma rada gminy stwierdza, iż nie posiada kompetencji w powyższym zakresie. Rada Gminy
uznała za zasadne przekazanie wniosku wg właściwości odpowiednim organom właściwym do
merytorycznego rozpatrzenia sprawy.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł projektu uchwały, a następnie poddała ją pod głosowanie.
Radni 9 głosami „za” podjęli uchwałę
Nr
XLV/230/2022
w
przekazania
wniosku
właściwości
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Przebieg głosowania :
„za” : 9 radnych : Biała Serafina, , Bukowska Barbara, Dziemiela Wiesław,
Juchniewicz Teresa, Pietkiewicz Iwona, Wyszomirski Tomasz, ,
Rodak Katarzyna, Mańkowska Agnieszka, Rutkowski
Zbigniew,
„przeciw” : 2 radnych ; Olechnowicz Renata, Tomasik Mirosław
„wstrzymało się” : 2 radnych : Katiuszyn Mirosława, Żukowska Adriana

Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości
Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, iż w dniu 8 marca 2022 roku do rady gminy Kętrzyn za pomocą

środków komunikacji elektronicznej email, wpłynęła petycja cechu zdunów polskich. Zgodnie z art. 2 ust.
1 ustawy o petycjach, petycja może być złożone przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę
organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów. Do organu władzy publicznej, a także
do organizacji lub instytucji, instytucji społecznej. W związku z wykonywanymi przez nią zadaniami
zleconymi z zakresu administracji publicznej. Jednocześnie w świetle art. 2 ust. 3 powołanej ustawy
przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności zmiany przepisów prawa, podjęcia,
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję. Życia
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się
w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Podmiotem właściwym do rozpatrzenia petycji jest
podmiot w zakresie zadań lub kompetencji, którego mieści się żądanie przedmiot petycji. Wniesienie
petycji nakłada na adresata obowiązek zbadania swojej właściwości. Badanie właściwości, o których
mowa w przepisie art. 6 ust. 1, polega na ustaleniu czy zakres prac zadań lub kompetencji przypisanych
adresatowi za, na podstawie ustawy, właściwość ustawowa albo przekazania, właściwość delegacyjna,
obejmuje sprawy będące przedmiotem petycji. Rada gminy uznała za zasadne przekazanie petycji wg
właściwości odpowiednim organom właściwym do merytorycznego rozpatrzenia postulowanych zmian.
Jest to organ, który wydał regulacje prawne, wskazane w treści petycji.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała tytuł projektu uchwały, a następnie poddała ją pod głosowanie.
Radni 13 głosami „za” podjęli uchwałę
Nr
XLV/231/2022
w
sprawie
przekazania petycji według właściwości
Przebieg głosowania :
„za” : 13 radnych : Biała Serafina, Katiuszyn Mirosława, Bukowska Barbara, Dziemiela Wiesław,
Juchniewicz Teresa, Pietkiewicz Iwona, Wyszomirski Tomasz, Tomasik Mirosław,
Rodak Katarzyna, Mańkowska Agnieszka, Żukowska Adriana , Rutkowski
Zbigniew, Olechnowicz Renata
„przeciw” : 0 radnych ;
„wstrzymało się” : 0 radnych

Ad pkt 7 Stanowiska, oświadczenia, opinie , apele
Burmistrz Reszla zwrócił się z wnioskiem o przedstawienie opinii w sprawie zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel. Jak czytamy w projekcie
zmiany tego studium. Częściowa zmiana studium dotyczy pojedynczych działek w obrębie miasta, który
w wyniku następujących zjawisk ekonomiczno-społecznych utraciło potrzebę utrzymywania obecnego
zagospodarowania. Na części z nich powstała potrzeba zagospodarowania w innym kierunku, część
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terenu zostanie przeznaczona pod zachowanie terenów zielonych, w tym ogólnodostępnych. Zmiana
dotyczy również przeznaczenia terenów mieszkaniowych i usługowych w kierunku zieleni urządzonej, o
powierzchni około 0,55 ha oraz koncentrację funkcji mieszkaniowej i usługowej o powierzchni około 1
ha. Także to są niewielkie powierzchnie, praktycznie w centrum miasta Reszel i nie skutkują wpływem
na gminę Kętrzyn.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała opinię w sprawie projektu zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Reszel, a następnie poddała ją pod głosowania.
Przebieg głosowania :
„za” : 13 radnych : Biała Serafina, Katiuszyn Mirosława, Bukowska Barbara, Dziemiela Wiesław,
Juchniewicz Teresa, Pietkiewicz Iwona, Wyszomirski Tomasz, Tomasik Mirosław,
Rodak Katarzyna, Mańkowska Agnieszka, Żukowska Adriana , Rutkowski
Zbigniew, Olechnowicz Renata
„przeciw” : 0 radnych ;
„wstrzymało się” : 0 radnych

Ad. pkt. 8 Interpelacje i zapytania radnych
Brak
Ad. pkt 9 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
Brak
Ad. pkt 10 Przyjęcie protokołów z sesji
Protokół z sesji z dnia 23 lutego 2022 roku
Przebieg głosowania :
„za” : 12 radnych : Biała Serafina, Katiuszyn Mirosława, Bukowska Barbara, Dziemiela Wiesław,
Pietkiewicz Iwona, Wyszomirski Tomasz, Tomasik Mirosław,
Rodak Katarzyna, Mańkowska Agnieszka, Żukowska Adriana , Rutkowski
Zbigniew, Olechnowicz Renata
„przeciw” : 0 radnych ;
„wstrzymało się” : 1 radny : Juchniewicz Teresa

Protokół z sesji z dnia 25 lutego 2022 roku
Przebieg głosowania :
„za” : 12 radnych : Biała Serafina, Katiuszyn Mirosława, Bukowska Barbara, Dziemiela Wiesław,
Pietkiewicz Iwona, Wyszomirski Tomasz, Tomasik Mirosław,
Rodak Katarzyna, Mańkowska Agnieszka, Żukowska Adriana , Rutkowski
Zbigniew, Olechnowicz Renata
„przeciw” : 0 radnych ;
„wstrzymało się” : 1 radny : Juchniewicz Teresa

Protokół z sesji z dnia 26 stycznia 2022 roku
Przebieg głosowania :
„za” : 13 radnych : Biała Serafina, Katiuszyn Mirosława, Bukowska Barbara, Dziemiela Wiesław,
Pietkiewicz Iwona, Wyszomirski Tomasz, Tomasik Mirosław,
Rodak Katarzyna, Mańkowska Agnieszka, Żukowska Adriana , Rutkowski
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Zbigniew, Olechnowicz Renata, Juchniewicz Teresa
„przeciw” : 0 radnych ;
„wstrzymało się” : 0 radnych

11/ Sprawy różne
1/ Wójt Gminy Kętrzyn przypomniał, iż radna powiatowa, pani Ola poruszała kwestie Ukrainy, Ukraińców
i pomocy naszej dla uchodźców z Ukrainy. Osób przebywających na terenie gminy, o tych, o których
wiemy, czyli takich, którzy w jakikolwiek sposób się do nas zgłosili jest na dzień dzisiejszy 82 osoby.
Nadaliśmy 71 peseli, a w naszych szkołach w Biedaszkach i Kruszewcu uczy się ośmioro dzieci.
Uruchamiamy również świetlicę wiejską w Nakomiadach. Przystosowujemy tam zaplecze sanitarne,
techniczne, prysznice , jeżeli chodzi o łóżka, tutaj prawdopodobnie wojewoda nam je dostarczy. W
najbliższym czasie ta świetlica zostanie uruchomiona dla osób potrzebujących pomocy uciekających
przed wojną z Ukrainy.
2/ Wójt Gminy Kętrzyn wyjaśnił, iż w temacie funduszu sołeckiego - uruchamiamy ten fundusz sołecki
dzieląc go na 3 części. Część pierwsza, zostanie uruchomiona od 1 kwietnia do końca maja. Później będą
kolejne decyzje. W pierwszej kolejności będą drogi, budowa, przebudowa, kruszywa, remonty,
dokumentacje - wszystko co jest związane z infrastrukturą drogową, chodnikami, ciągami pieszymi- to
uruchamiamy. Drugi temat to oświetlenie, które też stanowi dużą część funduszu sołeckiego. Z tym
należałoby poczekać do końca maja, żeby zobaczyć jak sytuacja dalej będzie wyglądała. Część trzecia
czyli wszystkie pozostałe działania.
Oczywiście, jeżeli chodzi o punkt 1, czyli drogi, kruszywo, budowa, przebudowa,
3/ Wójt Gminy Kętrzyn wyjaśnił, iż tej chwili funkcjonują prace społeczno-użyteczne tzw. na 2 godziny.
Od maja ruszają prace publiczne.
4/ Radny Pan Mirosław Tomasik spytał, czy w przypadku zmiany funduszu sołeckiego, dofinansowanie
też będzie utrzymane w przypadku dróg, czy też nie? Mogą być takie sytuacje, że mieszkańcy zdecydują
o zmianie. Czy damy radę utrzymać to, czy nie? Środki nie są zabezpieczone w budżecie.
Wójt Gminy Kętrzyn wyjaśnił, iż analizowano to, co jest w tej chwili. Oczywiście mogą zadziać się kolejne
spotkania i zmiany funduszu sołeckiego, aby właśnie wydatkować środki na drogi, dokumentację, czy też
inne rzeczy związane z drogami. Wprost na dzień dzisiejszy nie jest w stanie opowiedzieć. Lecz będziemy
starali się robić wszystko, żeby jednak to utrzymać to.
5/ Radna Pani Renata Olechnowicz wyjaśniła, iż w imieniu mieszkańców zwraca się z prośbą o
zatrudnienie osoby do świetlicy wiejskiej w Biedaszkach Małych, o ile to będzie możliwe.
6/ Sołtys Gminy Kętrzyn spytał , czy jeżeli została przeznaczona z funduszu sołeckiego kwota na
wykonanie dokumentacji, na przebudowę drogi, czy to będzie robione w pierwszym etapie?
Wójt Gminy Kętrzyn wyjaśnił, iż to co dotyczy dróg, chodników, ciągów, remontów, kruszywa. Wszystko,
co jest kojarzone z drogami- to jest uruchomiane. Będzie to wykonywane wraz z dokumentacjami
technicznymi, które są przeznaczone z funduszy sołeckich w sołectwach. Wójt wskazał, iż pierwszy etap
to są drogi, wszystko, co jest związane z drogami, dokumentacje itp. Na dzień dzisiejszy utrzymujemy
dofinansowanie 1 do 1 - złotówka z funduszu sołeckiego i złotówka z budżetu, z budżetu gminy. Drugi
etap to jest oświetlenie, które stanowi też większość w zasadzie funduszu sołeckiego- tutaj decyzja co
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do oświetlenia zapadnie do końca maja. Jako 3 część traktujemy wszystko, co jest pozostałe, czyli nie
jest drogą i nie jest oświetleniem. Wójt wskazał, że rozumie tutaj intencje pani radnej i pana sołtysa,
gdyż w tym roku planowana jest piękna uroczystość 650-lecia miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska i tutaj
trzeba będzie się zastanowić - jeżeli to nie będzie uruchomione, tak, ażeby wspomóc miejscowość, żeby
jednak ta uroczystość mogła się odbyć.

Protokół zakończono i podpisano. Protokół zawiera 12 strony oraz 9 załączniki.

Protokołowała :
Inspektor ds. obsługi rady
Jagoda Pyrka
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