
P  R  O  T  O  K  Ó  Ł  nr  II/2014

z obrad sesji Rady Miejskiej w Barczewie, która odbyła się w dniu 16 grudnia 2014r

Miejsce obrad:   sala w Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie;

Godzina  rozpoczęcia obrad:  12.00

Do punktu 1.

Otwarcia obrad II/14 sesji Rady Miejskiej w Barczewie  dokonał  pan Andrzej Maciejewski
– Przewodniczący Rady.

W obradach II/14 sesji uczestniczą wszyscy radni (15) – zgodnie z załączoną listą
obecności.

Pan Maciejewski stwierdził prawomocność obrad II/2014 sesji Rady.

Do punktu 2.

Ustalenie porządku obrad.

Pan Lech Jan Nitkowski – Burmistrz Barczewa – proszę o wprowadzenie następujących
punktów:
- krótkiego mojego sprawozdania z działalności między sesjami;
- projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX(225)08 Rady Miejskiej w Barczewie
w sprawie przystąpienia Gminy Barczewo do Warmińskiego Związku Gmin.

Pan Andrzej Maciejewski – proponuję aby sprawozdanie umieścić w punkcie 4 porządku a
proponowana zmianę  uchwały w punkcie 10 porządku obrad.

Radni  jednogłośnie przyjęli zaproponowane zmiany.

Porządek obrad po zmianach:

3.Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady.
4.Sprawozdanie Burmistrza  z działalności między sesjami Rady.
5.Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Barczewie.
6.Powołanie  składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Barczewie.
7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wyznaczeniu aglomeracji Olsztyn.
8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo.
9.Zmiana budżetu na 2014r.
10.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXX(225)08 Rady Miejskiej w Barczewie
w sprawie przystąpienia Gminy Barczewo do Warmińskiego Związku Gmin.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Zapytania  Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych.
13.Odpowiedzi na bieżące zapytania.
14.Sprawy różne i wolne wnioski.
15.Zakończenie obrad II/2014 sesji Rady Miejskie w Barczewie.

Do punktu 3.



Protokół z obrad poprzedniej sesji przyjęty został  jednogłośnie.

Do punktu 4.

Pan Lech Jan Nitkowski przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami Rady
Miejskiej w Barczewie.

Do punktu 5.

Wybory wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Barczewie.

Przewodniczący Rady Miejskiej  przedstawił sposób głosowania.

Wybór Komisji Skrutacyjnej.

Do prac w Komisji Skrutacyjnej zgłosili się radni:

1.Krystana Mańkowska
2.Kazimierz Kozon
3.Andrzej Moszczyński

14 glosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”  Rada przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej.

Zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Barczewie:

Pan Rafał  Surmański:
-zgłaszam kandydatury pani Haliny Bronka i pana Jarosława Bonusa.

Pani Bronka i pan Bonus wyrazili zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatów nie było.

Dokonano aktu tajnego głosowania.

Po przeprowadzonym glosowaniu przewodniczący komisji Skrutacyjnej odczytał wyniki
wyborów – protokół  Komisji Skrutacyjnej w załączeniu.

Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Barczewie zostali:
-Pani Halina Bronka
-Pan Jarosław Bonus

U  C  H  W  A  Ł  A  nr  II(2)2014

w sprawie  wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Barczewie.

Do punktu 6.

Powołanie składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Barczewie.

Komisja  Rewizyjna



Pan Krzysztof Ludwiniak zaproponował na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana
Bogusława Matłokę.

Pan Matłoka wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Kaziimierz Kozon zaproponował na Przewodniczącego komisji panią Dorotę
Kaczorowską.

Pani Kaczorowska wyraziła zgodę na kandydowanie.

Głosowanie:

„Za” kandydatura pana Matłoki glosowało 5 radnych, od głosu „wstrzymało się”  10
radnych.

„Za” kandydaturą pani Kaczorowskiej głosowało 9 radnych, 6 radnych „wstrzymało sie” od
głosu.

Przewodniczącym komisji Rewizyjnej została pani Dorota Kaczorowska.

Wybór członków:

Do składu komisji Rewizyjnej zgłosili się radni:

1.Kazimierz Kozon
2.Adam Dowgiałło
3.Krystyna Mańkowska

Głosowanie:

10 radnych głosowało „za” składem Komisji Rewizyjnej, 5 osób „wstrzymało się” od głosu.

Pan Andrzej  Maciejewski odczytał  uchwałę:

 U  C  H  W  A  Ł  A  nr  II(3)2014
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie.

Komisja Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Barczewie:

Zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji:

Pani Alina Jakończuk zaproponowała na przewodniczącego komisji pana Bogusława
Matłokę.

Pan Matłoka wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Adam Dowgiałło zaproponował na przewodniczącego komisji kandydaturę pani
Krystyny Mańkowskiej.

Pani Mańkowska wyraziła zgodę na kandydowanie.



„Za” kandydaturą pana Matłoki głosowało 6 radnych, 9 radnych wstrzymało się od głosu.

„Za” kandydaturą pani Mańkowskiej glosowało 9 radnych, 6 radnych wstrzymało się od
głosu.

Przewodniczącym Komisji została pani Krystyna Mańkowska.

Członkowie Komisji:
Swoje kandydatury zgłosili:

1.Dorota Kaczorowska
2.Halina Bronka
3.Bogusław Matłoka
4.Andrzej Maciejewski

Pan Andrzej Maciejewski zaproponował glosowanie każdej kandydatury osobno.

Pani Kaczorowska uzyskała  13 głosów”za” 2 osoby „wstrzymujące”

Pani Halina Bronka uzyskała 11 głosów „za” przy 4 „wstrzymujących”

Pan Matłoka otrzymał 8 głosów „za” przy 7 „wstrzymujących”

Pan Andrzej Maciejewski otrzymał 11 głosów „za”, 4 glosy „wstrzymujące”.

Wszyscy kandydaci uzyskali wymaganą ilość głosów. W związku z czym Komisja
Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Barczewie będzie liczyła 5 osób.

 U  C  H  W  A  Ł  A  nr  II(4)2014

w sprawie  powołania składu osobowego Komisji Finansów Publicznych Rady Miejskiej w
Barczewie.

Komisja Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Barczewie:

Zgłaszanie kandydatur:
Do pracy w tej Komisji zgłosili się:

1.Jarosław Bonus
2.Rafał Surmański
3.Anna Wojszel
4.Adam Dowgiałło

Proponowany wyżej skład uzyskał 15 głosów „za”.

Pan Jaroslaw Bonus zaproponował na przewodniczącego tej komisji pana Adama
Dowgiałło.

Pan Dowgiałło wyraził zgodę .

Pan Adam Dowgiałło uzyskał 12 głosów „za” 3 osoby wstrzymało  się od głosu.



 U  C  H  W  A  Ł  A  nr  II(5)2014

w sprawie powołania składu osobowego  Komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji
Gminy  Rady Miejskiej  w Barczewie.

Komisja Oświaty , Zdrowia i Spraw Społecznych:

Swoje kandydatury do pracy w komisji  zgłosili:

1.Alina Jakończuk
2.Andrzej Moszczyński
3.Rafał Surmański

Kandydaci uzyskali akceptacje 15 radnycvh.

Pani Halina Bronka zaproponowała na przewodniczącego tej Komisji kandydaturę pana
Rafała Surmańskiego.
Pan Rafał Surmański wyraził zgodę.

Pan Bogdan Caruk zaproponował na przewodniczącego komisji kandydaturę pani Aliny
Jakończuk.

Pani Alina Jakończuk wyraziła zgodę.

Pan Rafał Surmański  otrzymał 9 głosów „za”, 6 osób wstrzymało się od głosu.

Pani Alina Jakończuk otrzymała 6 głosów „z”, 9 osób wstrzymało się od głosu.

Przewodniczącym komisji został pan  Rafał Surmański.

U  C  H  W  A  Ł  A  nr  II(6)14
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych
Rady Miejskiej w Barczewie.

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Barczewie.

Propozycje członków Komisji:

Swoje kandydatury zgłosili:
1.Pani Halina Bronka
2.Balbina Buras
3.Anna Wojszel

Pani Bronka zgłosiła kandydaturę pana Kazimierza Kozon, który wyraził zgodę na pracę w
tej komisji.

Rada Miejska  jednogłośnie (15) przyjęła skład Komisji



Na przewodniczącego komisji  pani Alina Jakończuk zgłosiła kandydaturę pani Balbiny
Buras. Pani Buras wyraziła zgodę.

Pani Halina Bronka na przewodniczącego komisji zgłosiła kandydaturę pana  Kazimierza
Kozon. Pan Kozon  wyraził zgodę.

Pani Balbina Buras  otrzymała 6 głosów „za”, 9 osób wstrzymało się  od  głosu;

Pan Kazimierz Kozon otrzymał 9 głosów „za”, 6 osób wstrzymało się od głosu;

Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  został pan Kazimierz Kozon

 U  C  H  W  A  Ł  A  nr  II(7)2014
w sprawie  powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w
Barczewie.

Komisja Regulaminowa  Rady Miejskiej w Barczewie.

Do pracy w komisji regulaminowej swoje kandydatury zgłosili:

1.Andrzej Moszczyński
2.Krzysztof  Ludwiniak
3.Jarosław Bonus

Rada Miejska 14  glosami „za” i 1 głosie „wstrzymującym” przyjęła skład  komisji.

Pan Andrzej Maciejewski na przewodniczącego Komisji  Regulaminowej zaproponował
pana Andrzeja Moszczyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie .

Pani Alina Jakończuk zaproponowała na przewodniczącego  pana Krzysztofa Ludwiniaka,
który wyraził zgodę na kandydowanie.

Pan Moszczyński uzyskał 9 głosów „za”, przy 6 wstrzymujących,

Pan Ludwiniak uzyskał 6 głosów „za” przy 9 wstrzymujących.

Przewodniczącym Komisji został pan Andrzej Moszczyński.

 U  C  H  W  A  Ł  A  nr II(8)2014
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Regulaminowej  Rady Miejskiej w
Barczewie.

Komisja do Spraw Gospodarczych i Mieszkaniowych.

Pan Jarosław Bonus  zgłosił kandydaturę pana Bogdana Caruk. Pan Caruk wyraził  zgodę

Pan Adam Doiwgiałło zgłosił swoją kandydaturę

Pani Krystyna Mańkowska zgłosiła kandydaturę pani Aliny Jakończuk. Pani Jakończuk nie
wyraziła zgody.



Pan Kazimierz Kozon zgłosił swoją kandydaturę.

Pani Halina Bronka zgłosiła swoją kandydaturę.

Radni jednogłośnie (15) przyjęli skład  Komisji

Pan Jarosław Bonus  zaproponował na przewodniczącego tej komisji  kandydaturę pana
Bogdana Caruka.

Pan  Caruk uzyskał  14 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

U  C  H  W  A  Ł  A   nr  II(9)2014
w  sprawie  powołania Komisji do Spraw Gospodarczych i Mieszkaniowych Rady Miejskiej
w Barczewie.

Do punktu 7.

Burmistrz Barczewa – pan Lech Jan Nitkowski – udzielił wyjaśnień do projektu
przedstawianej uchwały. Wyjaśnił, iż dotyczy to gospodarki ściekowej.
Do aglomeracji należeć mogą miejscowości, które są podłączone do kanalizacji Olsztyna.
Spełniony musi być warunek koncentracji 120 mieszkańców na 1 km.
W Nikielkowie na obszarze 13,25 km zamieszkuje 477 mieszkańców – co daje 36
mieszkańców na  1 kilometr. Nikielkowo nie spełnia więc wymaganych parametrów.
Niewyłączenie tej miejscowości (Nikielkowa) spowoduje w przyszłości, w myśl przepisów
unijnych, nałożenie wysokich kar.

Pan Andrzej Maciejewski:
- od 2004 do 2008r w Nikielkowie nie można było pobudować żadnego domu więc jak
można mówić o spełnieniu norm dotyczących zagęszczenia. Teraz kiedy Nikielkowo się
rozwija i buduje wystarczy zbudować jej główne elementy, odciąć boczne niezamieszkałe,
a potem budować dalej. Uważam, że wyrzucenie z aglomeracji Nikielkowa jest bardzo
złym pomysłem. Uważam, że dla Nikielkowa nie zrobiono nic i jest to skutek zaniedbań. Z
aglomeracją  wiąże się też budowa drogi Wójtowo-Nikielkowo.

Pan Lech Nitkowski :
- te aglomeracje trzeba odróżnić. Droga jest to inwestycja  nr 1 dla Gminy. Z naszej strony
nie ma tematu  zaniedbania. Tematem może być brak pieniędzy. Jeżeli chodzi o
kanalizację Nikielkowa – to wykonamy projekt, weźmiemy kredyt i to wykonamy.

Pan Andrzej Maciejewski:
- wiem, że na Osiedlu Domków Jednorodzinnych w Barczewie, aby spełnić wymogi unijne
dotyczące koncentracji 120 osób na 1 km, wyłączone zostały pewne tereny. Czy takiego
procesu nie można przeprowadzić w Nikielkowie?

Pan Lech Nitkowski:
- to są zupełnie inne dwa programy;

Pan Krzysztof Zdziarstek:
- w Nikielkowie zabudowa jest bardzo rozproszona, więc nie ma możliwości zrealizowania



tego do końca 2015 roku. Nie możliwa jest również realizacja tego w ograniczonym
zakresie w takim czasie. Nie wyklucza to jednakże  realizacji takiego zadania z innych
funduszu. Chociażby  ze środków gminnych. Rozporządzenie Ministra ściśle określa, że
spełniony musi być wskaźnik zamieszkania 120 osób na 1 km.

Pani Halina Bronka:
- problem aglomeracji Gmina znała od 2005r. Te tereny są chętnie kupowane w celu
budowy domów. Na Osiedlu w Barczewie aby spełnić ten warunek wybraliśmy tylko kilka
ulic, czy tego nie można zrobić w Nikielkowie? W tej sprawie nie zrobiliśmy nic.

Pan Nitkowski:
- tu nie ma żadnego zagrożenia. Proszę  nam zaufać.

Pan Andrzej Moszczyński:
- są to rozmowy na Komisje. Gdybyśmy wiedzieli wcześniej, że coś takiego się zadzieje to
może byśmy się do sprawy ustawili inaczej. Dostajemy dokumenty na ostatnią chwilę.

Pan Dariusz Jasiński – zastępca burmistrza Barczewa:
- jest to związane z Rozporządzeniem Ministra. Nie wykonanie tego grozi karami. Nie jest
to związane z budową drogi. My tu nic nie ryzykujemy. Dzisiejsza uchwała dotyczy
Rozporządzenia Ministra z 2014r. Jest to zupełnie oddzielny temat.

Pan Jarosław Bonus:
- jeżeli Nikielkowo pozostanie w aglomeracji to jaka grozi nam kara?

Pan Krzysztof Zdziarstek :
- w chwili obecnej nikt nie jest w stanie tego określić.

Pani Halina Bronka:
- czy my nie możemy wrócić do tego tematu w 2015r?

Pan Andrzej Moszczyński:
- czy Urząd wiedział, ze może nastąpić taka sytuacja?

Pan Lech Nitkowski:
- wstawiając te miejscowości do aglomeracji nigdy się  nie spodziewaliśmy, że będą nam
groziły kary.

Pan Andrzej Moszczyński:
- może więc lepiej było iść z kanalizacją w kierunku Nikielkowa a nie Barczewka. Ilu
mieszkańców podłączyło się do  sieci kanalizacyjnej w Barczewku?

Pan Lech Nitkowski:
- kanalizacja Barczewka oddana została w tym roku i mieszkańcy wciąż się podłączają.

Mieszkaniec Nikielkowa – pan Edward Maciejewski:
- w 2007r usiłowałem pobudować budynek mieszkalny w Nikielkowie. W tamtym czasie
było to niemożliwe aby budynek pobudować na szambach. Biegałem cały rok w tym
temacie. W końcu Wojewoda przyznał mi rację  i wybudowałem dom. Latałem za tym aby
wyrzucić nas z aglomeracji, ponieważ to nie pozwalało nam budować się na szczelnych
szambach. Od tamtej pory pobudowało się na tych szambach 110 nowych domów. W



tamtym czasie pan burmistrz zwrócił się do mnie o to abym wstrzymał się z działaniami
zmierzającymi do wyrzucenia Nikielkowa z aglomeracji. Dziś zwracacie się państwo aby to
zrobić. Jest to chichot historii. Apeluję do Rady o odrzucenie tej uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej zamknął dyskusję w tym temacie.

Pan Andrzej Maciejewski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o
wyznaczeniu aglomeracji Olsztyn i poddał tej projekt uchwały pod głosowanie Rady.

Na  sali obecnych jest 14 radnych. Nieobecny radny – Krzysztof Ludwiniak.

Rada 5 głosami „za”, przy 7 głosach „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących” odrzuciła
projekt uchwały w sprawie  wyrażenia  opinii o wyznaczeniu aglomeracji Olsztyn.

Do punktu 8  i 9

Zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej omówiła Skarbnik pani Dorota Kondratowicz.

Na sali obecnych jest 14 radnych. Nieobecny radny – Krzysztof Ludwiniak.

Rada Miejska  j e d n o g ł o ś n i e (14)  podjęła:

  U  C  H  W  A  Ł  Ę  nr  II(10)2014

w  sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2014-2023.

Zmiany budżetu na 2014r omówiła pani Dorota Kondratowicz.

Na sali obecnych jest 14 radnych.

Rada Miejska  13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”  podjęła:

  U  C  H  W  A  Ł  Ę  nr  II(11)2014

w sprawie  zmiany budżetu na 2014r

Do punktu 10.

Wyjaśnienia  do proponowanego projektu uchwały przedstawił pan Andrzej Maciejewski.

Swoje kandydatury  zgłosili:

1.Andrzej Moszczyński
2.Andrzej Maciejewski

Pan Andrzej Moszczyński zaproponował kandydaturę pani  Krystyna Mańkowskiej

Pani Mańkowska wyraziła zgodę.



Na sali obecnych jest 14 radnych.

Radni  j e d n o g ł o ś n i e (14)  podjęli:

  U  C  H  W  A  Ł  Ę   nr  II(12)2014

w  sprawie  zmiany Uchwały nr XXX(225)08 Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie
przystąpienia  Gminy Barczewo do Warmińskiego Związku Gmin.

Do punktu 11.

Interpelacje i zapytania radnych.

Pan Kazimierz Kozon -proszę o odpowiedź na piśmie:
- kto dokonał podłączenia w Odrytach oświetlenia ulicznego, które nie działa. Czy
wykonawca tej linii udzielił gwarancji?
- kto był inwestorem tych prac i kto dokonał odbioru?
- kto na moim terenie będzie odśnieżał drogi, proszę do tej osoby o telefon.

Pani  Halina Bronka:
- czy można założyć monitoring przy śmietniku na ulicy Cichej. Prośba o założenie
jednego punktu stałego i jednego ruchomego  oraz założenie tam oświetlenia oczywiście
jak już będzie uchwalony budżet;
- w mieście brak jest oznakowania gdzie jest Szpital Maltański;
- proszę o przeznaczenie jednego większego pokoju na parterze budynku, tam gdzie
powstały w trakcie rewitalizacji ratusza trzy nowe pokoje, na salę dla radnych gdzie
moglibyśmy spotykać się z mieszkańcami. Proszę o wyposażenie tego pokoju  w biurko.
Proszę również o zasłonięcie (rolety) okien. To pomieszczenie jest  dla radnych
odpowiednie, ponieważ można z niego korzystać bez konieczności wyłączania alarmu,
ponieważ jest tam wejście z innej strony budynku. Proszę również o umieszczenie tam
tabliczki informującej o tym, że jest to miejsce spotkań radnych z mieszkańcami.
- proszę o pilne przeszkolenie członków Komisji Rewizyjnej;

Pani Balbina Buras:
- z Radost, Lamkowa i Lamkówka ludzie nie mają żadnego połączenia z Barczewem.
Ponad 800 mieszkańców odciętych jest od przychodni, aptek, urzędu itp.; Czy nie można
znaleźć jakiegoś płatnego rozwiązania tego problemu.

Pani Alina Jakończuk:
- przetarg na wywóz nieczystości wygrała Spółka ZUK. Czy pozostaną dotychczasowe
stawki za wywóz nieczystości?

Pani Anna Wojszel:
- kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie w Wipsowie?

Pan Adam Dowgiałło:
- czy można ustawić na ulicy Wojska Polskiego i ulicy Miłej wiaty przystankowe?



- 4 grudnia na wysokości Barczewskiego Dworu zginął mężczyzna. Czy jest możliwa
interwencja o ustawienie  tam ekranów. Wprawdzie 100 metrów dalej jest  tunel, niestety
nieoświetlony więc ludzie nie chcą tamtędy przechodzić;
- czy można interweniować również w sprawie ustawienia ekranów przy ulicy Kajki i we
Wrócikowie. Jeśli jest to niemożliwe  to prośba o ustawienie tam barierek ochronnych.

Pan Bogdan Caruk:
- na ulicy Północnej (wejście od Warmińskiej) w stronę Gimnazjum jest ustawiona tylko 1
latarnia. Jest tam bardzo ciemno. Jakie są możliwości doświetlenia tego odcinka?
- co dalej w kwestii  remontu ulicy Traugutta?

Pan Andrzej Moszczyński:
- wracam do kwestii odśnieżania Łęgajn, które znajdują się w tym samym okręgu
odśnieżania co Wójtowo i Nikielkowo. Zawsze w ubiegłym roku było tak, że po opadach
Łęgajny były odśnieżane na samym końcu czego efektem tego było to, iż odśnieżanie
odbywało się już po ubitym śniegu. Czy jest ten sam wykonawca i czy zwiększył ilość
swojego sprzętu? Kto będzie odśnieżał i czy poprawi się jakość tych prac?
- na ulicy Dębowej po 6 latach zebrała się  duża góra piachu. Czy można go usunąć?

Pan Jarosław Bonus:
-czy  można uzupełnić dziury na drogach na osiedlu domków  jednorodzinnych?

Pani Dorota Kaczorowska:
- czy coś się będzie działo z wodą na Ramsówku?
- oświetlenie Ramsowo-Dadaj – czy tam coś się będzie działo?

Do punktu 12.

Pan Adam Perczyński – Sołtys Wójtowa:
- Warmińska Niteczka – jakie są postępy?
- czy istnieje  możliwość przywrócenia  kursowania regularnej linii autobusowej do
Wójtowa? Czy możliwe jest przywrócenie negocjacji  z Olsztynem w tej sprawie?
- dlaczego na BIP-ie nie ma protokółów z trzech ostatnich sesji Rady Miejskiej;

Pan Reinold Human:
- co z komunikacją z Leszna?

Pani Krystyna Szter:
- czy można wyrównać dziury w drogach w Kaplitynach?

Do punktu 13.
Odpowiedzi:

Burmistrz barczewa pan Lech Nitkowski:

- dla pana Kozon: Gmina nie wykonywała tego oświetlenia ale damy panu odpowiedź na
piśmie;
- dla pani Bronka: monitoring na Cichej – zobaczymy jak jest w naszym projekcie i gdzie
jest umieszczona  kamera.

- dla pani Kaczorowskiej: dla Ramsowa potrzebny jest projekt. Musimy to doprecyzować.

Leszek
Podświetlony



Przyjmuję to do wiadomości;

- dla pani Bronka: oznakowanie szpitala maltańskiego. Uważam, że powinniśmy się wziąć
generalnie za oznakowanie całego miasta. Potrzebne są tablice. Zastanowimy się nad
tematem i damy propozycje;'

- dla pani Bronka: sala na parterze. W najbliższym czasie spróbujemy oddać do wysokości
piętra. Myślę, że nie  będzie  specjalnego ryzyka jeśli byście Państwo to wykorzystywali do
miesiąca marca 2015r;

- szkolenie Komisji Rewizyjnej: przeszkolimy wszystkich radnych;

- dojazdy z Leszna – będę w  tej sprawie rozmawiał z burmistrzem Biskupca;

- wznowienie komunikacji do Wójtowa: wybieram się do Prezydenta Olsztyna, między
innymi w sprawie komunikacji;

- dla pani Buras: komunikacja z Radost -wspólnie z merytorycznymi komisjami Rady
będziemy się nad tym zastanawiali. Może rozwiązaniem byłby zakup busa i dowożenie
mieszkańców z tych miejscowości, które mają takie kłopoty z komunikacją.

- dla pani Wojszel i pana Kozona – odśnieżanie: udzielimy Państwu odpowiedzi.

- dla pana Dowgiałło: wiaty przystankowe – myślę, ze należy uszanować wolę
mieszkańców bloku nr 8, którzy kategorycznie sprzeciwiają się postawieniu przy ulicy
Wojska Polskiego takiej wiaty;

- dla pana Dowgiałło: ekrany – za to odpowiada GDDKiA. Tu możemy wystąpić tylko o
oznakowanie. Jak ludzie chcą sobie skrócić drogę to żaden ekran  nie pomoże. Zwrócimy
się do GDDKiA o zainstalowanie innych zabezpieczeń.

- dla pana Caruka – oświetlenie ul.Północnej – tam jest faktycznie bardzo ciemno i
zachodzi potrzeba doświetlenia tego odcinka. Musimy zorientować się czy istnieje
możliwość przyspieszenia inwestycji.

- dla pana Caruka: remont Traugutta – tam nie tylko konserwator postawił swoje
ograniczenia. ENERGA również postawiła żądania. Nie możemy ludziom zafundować tam
bruku bo nie wytrzymają tego i ludzie i budynki. Najlepszym rozwiązaniem byłoby
podniesienie krawężników i wylanie asfaltu.

- dla pana Moszczyńskiego: góra piachu zostanie uprzątnięta przez ZUK.

Pan Dariusz Jasiński:
- dla pana Bonusa – uzupełnienie dziur w drogach na osiedlu domków – jutro to
sprawdzimy.

Pan Lech Nitkowski:
- dla pani Kaczorowskiej: oświetlenie w kierunku Dadaju – musimy się zorientować;
- wodociąg Ramsówko – sytuacja bardzo podobna jak w Kronowie. Zabudowa jest bardzo
rozproszona. Zrobimy rozeznanie.

- dla pana Perczyńskiego: Warmińska Niteczka – bierzemy się do pracy.



Wskazano mi nowe źródło pozyskania środków na różne zadania;

- dojazdy – musimy poczekać jak będzie podpisana  umowa brukselska w sprawie
transportu publicznego.

- ceny wywozu nieczystości – odpowiedź będzie możliwa po analizie.

Do punktu 14.
Wolne wnioski:

Pan Andrzej Maciejewski:
- prosimy o kompleksowe szkolenie  wszystkich radnych.

Pan Andrzej Moszczyński:
- jest bardzo ciężko z dojazdami z Łęgajn. Często O.K nie zajeżdżają do Łęgajn;

Pan Adam Dowgiałło:
- prosiłbym o przesyłanie materiałów sesyjnych drogą meilową;

Pani Halina Bronka:
- dziekuję wszystkim, którzy wzięli udział w „Szlachetnej Paczce” i chciałabym abyśmy w
przyszłym roku wszyscy dołączyli do tej akcji.

Pani Adam Perczyński – Wójtowo – Kaplityny, Wójtowo i część Nikielkowa zostały
pominięte przy budowie internetu szerokopasmowego. Ponad 200 mieszkanców Wójtowa
podpisało petycję  w sprawie włączenia do tej sieci . Poszedłem  do Urzędu
Marszałkowskiego w tej sprawie  i usłyszałem, że Gmina Barczewo nie chce z nimi
współpracować w tej sprawie. Bardzo dużo Gmin zadeklarowało, że nie chce pobierać
opłat za przesył dla dobra ogółu. Nasza Gmina nie odstąpiła jednak od takiego poboru.
Proszę o zaproszenie dyrektora departamentu na sesję i o rozmowę w tym temacie.
Inny temat – to teren boiska w Wójtowie – 6 lat temu moja poprzedniczka wystąpiła
o teren pod boisko. Gmina wpompowała  tam pieniądze. Bramki zostały tam zakupione i
leżą bezużytecznie. Zebranie Wiejskie przeznaczyło z funduszu sołeckiego 10 tysięcy na
boisko. Jak przystąpiliśmy do realizacji zadania to się okazało , że jest  tam strefa
konserwatorska i że nie możemy wejść w pobliże „16”. Straciliśmy 10 tysięcy zł. Mam na
piśmie odpowiedź z Urzędu, która jest czystą spychologią. Jak będziecie Państwo
podchodzić do budżetu to proszę w sposób szczególny podejść do Wójtowa, które jest
miejscowością bardzo prężną a niestety nie  ma nawet świetlicy. Zebrania  robimy albo u
księdza albo w knajpie..

'Pan Lech Nitkowski – w m.p.z.p nie naniesiono funkcji publicznych. Przy budowie
kolejnych planów zagwarantujemy takie funkcje. Poprzednia pani Sołtys uparła się na
działkę, gdzie tego nie można robić. Jest staw w Wójtowie, który niczemu nie służy. Być
może tam, po sprawdzeniu zapisów , można to wykupić i postawić świetlicę. Będziemy
analizowali wszystko do końca ale należy  to robić zgodnie z planem, który był uchwalony
wcześniej. 10 tysięcy nikt nie stracił. Suma ta wróciła do budżetu.

Pan Andrzej Maciejewski – jaka jest refundacja?

Pani Dorota Kondratowicz – po rozliczeniu – ok. 40%.,

Leszek
Podświetlony

Leszek
Podświetlony



Pan Lech Nitkowski:
-internet szerokopasmowy. My tego nie projektowaliśmy. Zrobił to Urząd Marszałkowski.
Wystąpili do nas o teren. Jak my możemy stworzyć operatorom prywatnym warunki
bezpłatnego użytkowania gruntów jeśli nie wiemy kto będzie operatorem. Z nami nikt
niczego nie uzgadniał. My nie projektowaliśmy sieci.

Pan Adam Perczyński:
-myślę, że zasadnym by było aby pan dyrektor Bułkowski  wyjaśnił nam tą sprawę.

Pan Andrzej Maciejewski:
-przyjąłem wniosek pana Perczyńskiego i na styczniową sesję zaprosimy pana dyrektora.

Pani Krystyna Szter – radna powiatu olsztyńskiego – pogratulowała radnym wyboru i
powierzenia funkcji. Podziękowała  też pani prezes ZUK za doskonałą współpracę i
poprosiła o pamięć o wiatach w Kaplitynach.

Do punktu 15.

Pan Andrzej Maciejewski – Przewodniczący Rady Miejskiej  - w związku z wyczerpaniem
porządku dzisiejszego posiedzenia – zamykam obrady II/2014 sesji Rady Miejskiej w
Barczewie.

Protokółowała:
Barbara Kwapis

 Przewodniczący
                                                                                  Rady Miejskiej w Barczewie
                                                                                  Andrzej Maciejewski






