P R O T O K O Ł Nr 50/2014
z obrad L sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida
w dniu 25 czerwca 2014r
Obrady L sesji rozpoczęły się dnia 25 czerwca 2014r. o godz. 14 00 i trwały do
godz.1530.Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 13 (nieobecni radni: Mirosław Kaczmarczyk,
Ewa Skrajna). W sesji uczestniczyli również sołtysi, przewodniczący Rad Osiedlowych,
pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
mieszkańcy i zaproszeni goście (listy obecności stanowią Załącznik Nr 1 do protokołu).
Obrady odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.

Proponowany porządek obrad:
A. Część organizacyjna:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2014r.
5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLIX sesji Rady Miejskiej
w dniu 29 maja 2014r.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

C. Część uchwałodawcza :
7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
•

dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014 rok,

•

pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody,

•

gospodarki gruntami.

D. Statutowe elementy obrad:
8. Interpelacje radnych.
9.Wnioski i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
12. Zamknięcie obrad.

I. Część organizacyjna.
Ad. 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
Otwarcia obrad L sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida dokonał Przewodniczący Rady
Waldemar Kukiełko.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych obecnych jest 13, w związku z
czym obrady są prawomocne, a wszystkie podjęte uchwały będą ważne.
Ad. 2 Wybór sekretarza obrad.
W głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 13-za sekretarzem obrad został wybrany radny
Dariusz Vogel.
Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący obrad W. Kukiełko zgłosił wniosek, by wprowadzić do porządku obrad
projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida
na lata 2014 – 2022.
Porządek obrad uzupełniony o zgłoszony wniosek został przyjęty jednogłośnie (13-za).
Ad.4 Przyjęcie i podpisanie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2014r.
Protokół Nr 49/2014 z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 maja 2014r.został przyjęty
większością głosów (12-za, 1-wstrzymujący się).

B. Część sprawozdawczo-informacyjna.
Ad. 5 Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLIX sesji Rady Miejskiej
Ruciane-Nida w dniu 29 maja 2014r.
Zastępca Burmistrza Zdzisław Stecka poinformował, że zarówno na poprzedniej sesji jak i
między sesjami interpelacji nie zgłoszono.
Ad.6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
W związku z tym, że Burmistrz MiG Z. J. Opalach nie zdążył przybyć na sesję (wyjazd do
sądu) sprawozdanie z działalności między sesjami nie zostało przedstawione.
Ogłoszono przerwę w obradach podczas której odbyło się posiedzenie Komisji EkonomicznoGospodarczej.

C. Część uchwałodawcza :
Ad. 7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.
Projekty uchwał z zakresu gospodarki finansowej Gminy przedstawiała Skarbnik B. Król.
Uchwała Nr L/353/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 czerwca 2014r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2014-2022.
Pozytywną opinię Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej przedstawił przewodniczący komisji
Bogdan Słabek.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13-za).
Uchwała Nr L/354/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 czerwca 2014r. w
sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2014r.

Pozytywną opinię Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej przedstawił przewodniczący komisji
Bogdan Słabek. Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13-za).
Projekty poniższych uchwał przedstawiał asystent Burmistrza W. Strzałkowski.
Uchwała Nr L/355/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 czerwca 2014r. w
sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody.
Pozytywną opinię Komisji Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki przedstawił
przewodniczący komisji Mariusz Paradowski.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13-za).
Uchwała Nr L/356/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 czerwca 2014r. w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy,
stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.
Pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego przedstawił przewodniczący
komisji Andrzej Błażejewicz..
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13-za).
Uchwała Nr L/357/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 czerwca 2014r. w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy,
stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.
Pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego przedstawił przewodniczący
komisji Andrzej Błażejewicz..
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13-za).
Uchwała Nr L/358/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 czerwca 2014r. w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy,
stanowiącego własność Gminy Ruciane-Nida.
Pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego przedstawił przewodniczący
komisji Andrzej Błażejewicz..
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13-za).
Uchwała Nr L/359/2014 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 czerwca 2014r. w
sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Ruciane-Nida prawa
własności nieruchomości gruntowej.
Pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego przedstawił przewodniczący
komisji Andrzej Błażejewicz..
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (13-za).

D. Statutowe elementy obrad.
Ad. 8. Interpelacje radnych.
Nie zgłoszono.
Ad. 9. Wnioski i zapytania radnych.
Anuszkiewicz Jarosław – jak najszybciej poprawić dziury w asfalcie w Onufryjewie i do
Niedźwiedziego Rogu, tam można już nogi połamać, a nie tylko pourywać koła samochodu.
Błażejewicz Andrzej:
-przypomniał sołtysom o upływającym w poniedziałek terminie zgłaszania posesji do VI
edycji konkursu „Najładniejszy ogródek przydomowy w gminie Ruciane-Nida”.
W poniedziałek 7 lipca 2014r. Komisja Rolnictwa i Ładu Przestrzennego dokona oceny
zgłoszonych posesji.
- podziękował za usunięcie krzaków przy drogach,

- zwrócił się z prośbą o wyrównanie drogi od Guzianki na Wygryny, przy posesji Pani
Urszuli Piętak i na Iznotę,
- sprawa problemów z wywożeniem śmieci, czy to jest prawda?
Karowiec Eugeniusz:
- podziękowania za uporządkowanie ulicy Mazurskiej,
- prośba mieszkańców ulicy Słowiańskiej dotycząca utrzymania tzw. dzikiej plaży,
zwrócenie uwagi na stan ławek, kosze na śmieci, wykoszenie zejścia do plaży,
- uporządkować ścieżkę dla pieszych od ul. Al. Wczasów do kładki nad torami kolejowymi,
brakuje tam koszy na śmieci.
- zainteresować się stanem technicznym budynku na ulicy Słowiańskiej 11.Odnaleźć
właściciela i zobowiązać do uporządkowania.
Wnioski Pana E. Karowca poparła Przewodnicząca Rady Osiedla Nr 3 Pani Halina
Drozdowicz, która zwróciła się z prośbą o remont bądź wymianę starej i zniszczonej tablicy
informacyjnej na ulicy Słowiańskiej oraz naprawę zdewastowanych ławek na plaży i
nawiezienie na plażę kilku taczek piasku.
Ad. 10. Wolne wnioski.
Skrajny Bogdan sołtys wsi Wojnowo – przy gminnych drogach nasypać po kilka przyczep
żwiru, by można było wykorzystać osoby pracujące w robotach publicznych, które po prostu
w ramach swoich obowiązków pilnowały by i systematycznie zasypywały tym żwirem
dziury w drogach. Problem dziur byłby rozwiązany, a pracownicy mieli zajęcie.
Ad. 11. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i zapytania radnych oraz wolne wnioski udzielił Z-ca
Burmistrz MiG Z. Stecka.
Ad. 12. Zamknięcie obrad.
Dziękując za udział zamknięcia obrad L sesji Rady Miejskiej dokonał przewodniczący obrad,
Przewodniczący Rady Waldemar Kukiełko.
Protokołowała:
B. Święcka

Przewodniczący obrad:
Waldemar Kukiełko

*** - przebieg obrad L sesji zarejestrowano na dyktafonie: FOLDER E 2014-06-25.

