P R O T O K O Ł Nr 47/2017
z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida
w dniu 25 października 2017 r.
Obrady XLVII sesji rozpoczęły się dnia 25 października 2017 r. o godz. 1300 i trwały
do godz.1430. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 15. W sesji uczestniczyli również sołtysi,
przewodniczący Zarządów Osiedli, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, kierownicy
gminnych jednostek organizacyjnych, mieszkańcy (listy obecności stanowią Załącznik Nr 1
do protokołu).
Obrady odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Ad. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
Otwarcia obrad XLVII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida dokonał Przewodniczący Rady
Miejskiej Bogdan Słabek.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych obecnych
jest 15, w związku z czym obrady są prawomocne, a wszystkie podejmowane uchwały będą
ważne.
Ad. 2. Wybór sekretarza obrad.
Prowadzący obrady Bogdan Słabek na sekretarza obrad zaproponował kolejną z listy radną
Panią Halinę Pańkowską. Pani Halina Pańkowska wyraziła zgodę.
W głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 15– za, sekretarzem obrad została wybrana radna
Halina Pańkowska.
Ad. 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
Porządek obrad odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Słabek.

A. Część organizacyjna:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu
- z XLV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 27 września 2017 r..
- XII nadzwyczajnej (XLVI kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu
4 października 2017 r.
5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLV sesji Rady Miejskiej w dniu
27 września 2017 r.

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

Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych złożonych
przez radnych i Burmistrza MiG za 2016 rok,
Burmistrza Miasta i Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w
imieniu Burmistrza MiG oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
za 2016 rok.

C. Część uchwałodawcza :
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025,
2) dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.,
3) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Karwica – kompleks VI,
4) gospodarki gruntami i nieruchomościami.

D. Statutowe elementy obrad:
9. Interpelacje radnych.
10. Wnioski i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
13. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida Bogdan Słabek zgłosił zmianę do porządku
obrad, a mianowicie wprowadzenie do porządku obrad, po podjęciu uchwał, oświadczenia
Rady Miejskiej Ruciane-Nida w sprawie stanowiska popierającego planowaną reaktywację
dawnego ośrodka wypoczynkowego „Perła Jezior” oraz przekształcenia go w nowoczesny
ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy „Leśna Perła Jezior”.
Zmiana do porządku obrad została przyjęta jednogłośnie (15-za).
Porządek obrad uwzględniający zgłoszoną zmianę został przyjęty jednogłośnie (15-za).
Ad. 4. Przyjęcie protokołu
- z XLV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 27 września 2017 r..
- XII nadzwyczajnej (XLVI kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu
4 października 2017 r.
Protokół z obrad XLV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia z dnia 27 września 2017 r. w
głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie (15-za).
Protokół z obrad XII nadzwyczajnej (XLVI kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida z
dnia z dnia 4 października 2017 r. w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie (15-za).
Ad. 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLV sesji Rady Miejskiej w
dniu 27 września 2017 r.
Burmistrz MiG P. R. Feliński poinformował, że na ostatniej sesji, jak również w okresie
między sesjami interpelacji nie zgłoszono.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:
Ad. 6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
Sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił Burmistrz MiG P. R. Feliński
(sprawozdanie stanowi Załącznik Nr 2 do protokołu).
Ad. 7. Informacja:
•
•

Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych złożonych
przez radnych i Burmistrza MiG za 2016 rok,
Burmistrza Miasta i Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez
Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, osoby wydające decyzje administracyjne

w imieniu Burmistrza MiG oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych za 2016 rok.
Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Słabek przedstawił informację o oświadczeniach
majątkowych złożonych przez radnych i Burmistrza MiG za 2016 rok (informacja jako
Załącznik Nr 3 do protokołu).
Informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika
Gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza MiG oraz
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych za 2016 rok przedstawiła Sekretarz Gminy
Danuta Kowalewska (informacja jako Załącznik Nr 4 do protokołu).

C. Część uchwałodawcza :
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał.
Projekty uchwał z zakresu gospodarki finansowej Gminy przedstawiała Skarbnik Gminy
Wioletta Jaworska - Bastek.
Uchwała Nr XLVII/383/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 października
2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata
2017-2025.

Pozytywną opinię Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej przedstawił przewodniczący komisji
Tomasz Kubiak .
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15-za).
Uchwała Nr XLVII/384/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 października 2017
r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r..
Pozytywną opinię Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej przedstawił przewodniczący komisji
Tomasz Kubiak .
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15-za).
Projekty poniższych uchwał przedstawiła Inspektor Małgorzata Kaczmarczyk.
Uchwała Nr XLVII/385/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 października 2017
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Karwica – kompleks VI.
Pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego przedstawił przewodniczący
komisji Dariusz Vogel.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15-za).
Uchwała Nr XLVII/386/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 października 2017
r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.
Pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego przedstawił przewodniczący
komisji Dariusz Vogel.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15-za).
Uchwała Nr XLVII/387/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 października 2017
r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ruciane-Nida.
Pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego przedstawił przewodniczący
komisji Dariusz Vogel.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15-za).

Uchwała Nr XLVII/388/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 października 2017
r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
Pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego przedstawił przewodniczący
komisji Dariusz Vogel.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15-za).
Uchwała Nr XLVII/389/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 października 2017
r. e sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 1 roku.
Pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego przedstawił przewodniczący
komisji Dariusz Vogel.
Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Słabek odczytał pismo Posła na Sejm RP Jerzego
Wojciecha Małeckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosku mieszkańców
miejscowości Piaski i Onufryjewo o podjęcie interwencji w sprawie terenu gminnego w
miejscowości Piaski nad jeziorem Bełdany (pismo jako Załącznik Nr 5 do niniejszego
protokołu).
W dyskusji głos zabrali: Burmistrz MiG P. R. Feliński, Bogdan Słabek, Tomasz Kowalewski,
sołtys sołectwa Onufryjewo Elżbieta Osiecka, Tomasz Kubiak.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (15-za).
Sekretarz Gminy Danuta Kowalewska przedstawiła i uzasadniła:
OŚWIADCZENIE NR I/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 25 października 2017
r. w sprawie stanowiska popierającego planowaną reaktywację dawnego ośrodka
wypoczynkowego „Perła Jezior” oraz przekształcenia go w nowoczesny ośrodek
szkoleniowo-wypoczynkowy „Leśna Perła Jezior”.
Pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego przedstawił przewodniczący
komisji Dariusz Vogel.
W dyskusji głos zabrali: pracownik Nadleśnictwa Maskulińskie Jacek Schramke, Jacek Małż,
Burmistrz MiG P. R. Feliński, radny Powiatu Pisz Przemysław Ronkiewicz.
Oświadczenie zostało przyjęte jednogłośnie (15-za)

D. Statutowe elementy obrad:
Ad. 9. Interpelacje radnych.
Nie zgłoszono.
Ad. 10. Wnioski i zapytania radnych.
Paweł Gierad – zwrócił się z pytaniem odnośnie Mazurskiej Pętli Rowerowej. Czy
finansowanie jej będzie pokrywane ze środków własnych gminy? Jakie są źródła
finansowania tego przedsięwzięcia?
Tomasz Kubiak:
– dwukrotnie porosiliśmy o likwidację ławki przy chodniku do kładki dla pieszych nad torami
kolejowymi w Rucianem, albo zamiennie postawienie koszy na śmieci.
Wspominane było też o braku koszy na śmieci przy ul. Guzianka i ul.Mazurskiej w
Rucianem-Nidzie. Może ZUK takie kosze by ustawił?
- czy wiadomo już coś na temat organizacji w tym roku Sylwestra przez Dom Kultury?

Ad. 11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
Sołtys sołectwa Onufryjewo Elżbieta Osiecka
– czy w budżecie na przyszły rok będą zabezpieczone finanse na budowę nowej nawierzchni
drogi we wsi Onufryjewo? Droga została zniszczona podczas przekopywania kanalizacji.
Droga owszem była remontowana, ale już po pierwszym deszczu uległa zniszczeniu.
- czy jest możliwość zamontowania latarni na słupie stojącym na przeciwko zabudowań
mieszkającej samotnie starszej Pani w Onufryjewie?
Ad. 12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, wolne wnioski i zapytania mieszkańców oraz
wyjaśnień udzielił Burmistrz Miasta i Gminy Piotr Ryszard Feliński.
Ad. 13. Zamknięcie obrad.
Stwierdzając, że zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane punkty porządku obrad,
zamknięcia obrad XLVII sesji Rady Miejskiej dokonał przewodniczący obrad,
Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Słabek.
Protokołowała:
B. Święcka
Sekretarz obrad:

Przewodniczący obrad:

Halina Pańkowska

Bogdan Słabek

