
P R O T O K O Ł   Nr  42/2017

z obrad XLII sesji  Rady Miejskiej  Ruciane-Nida

w dniu 28 czerwca 2017 r.

Obrady XLII sesji rozpoczęły się  dnia 28 czerwca 2017 r. o godz. 1300 i trwały do 
godz.1600.  Na 15 radnych w sesji  uczestniczyło 12 (nieobecna Małgorzata Borzymowska, 
Krystyna Drężek, Władysław Kamiński).  W sesji uczestniczyli również zaproszeni goście, 
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 XLII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida dokonał Przewodniczący Rady 
Miejskiej  Bogdan Słabek. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, że na 15 radnych obecnych 
jest 12, 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 kolejnego z listy 
radnego Pana Pawła Gierada. Pan Paweł Gierad wyraził zgodę. 
W głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 12– za, sekretarzem obrad został wybrany radny 
Paweł Gierad. 

Ad. 3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad. 
Porządek obrad odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Słabek. 

Porządek obrad:

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 XLI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 31 maja 2017 r.
5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLI sesji Rady Miejskiej w dniu
    31 maja 2017 r. 

 B. Część sprawozdawczo-informacyjna: 

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Sprawozdanie finansowe Gminy Ruciane-Nida za 2016 rok oraz sprawozdanie 
    z wykonania  budżetu Gminy  Ruciane-Nida za 2016 rok:

    1) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2016 rok oraz 
        sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia 
        komunalnego,
    2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza 
        sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r., 



    3) opinia Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej, 
    4) dyskusja, 
    5)  podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy 
         Ruciane-Nida  za 2016 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu .wraz z informacją 
         o stanie mienia Gminy. 

8. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia 
    absolutorium  Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania 
    budżetu za 2016 rok:

   1) przedstawienie wniosku przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
   2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej, 
   3) dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej, 
   4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
       Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

C. Część uchwałodawcza :

 9. 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)  przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
     Gminy Ruciane-Nida  na lata 2017 – 2022”,
4) gospodarki gruntami i nieruchomościami.

D. Statutowe elementy obrad: 

10. Interpelacje  radnych. 
11. Wnioski  i zapytania radnych. 
12. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców. 
13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14. Zamknięcie obrad. 
Burmistrz Miasta i Gminy P. R. Feliński zgłosił i uzasadnił wniosek o:

- zdjęcie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 
drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w 
budynku nr 51 w Karwicy, 
- wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia kwoty dotacji 
przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji 
Społecznej w Piszu. 
W głosowaniu jawnym zgłoszone zmiany zostały do porządku obrad przyjęte jednogłośnie (12-za).
Porządek obrad uwzględniający przyjęte zmiany został przyjęty jednogłośnie (12-za). 

Ad.4.Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 31 maja 
2017r.
Protokół z obrad XLI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 31 maja 2017 r. w 
głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie (12-za). 

Ad. 5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLI sesji Rady Miejskiej w dniu
31 maja 2017 r. 



Burmistrz MiG P. R. Feliński poinformował, że na ostatniej sesji, ani 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. Sprawozdanie finansowe Gminy Ruciane-Nida za 2016 rok oraz sprawozdanie 
z wykonania  budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2016 rok. 

Sprawozdanie finansowe Gminy Ruciane-Nida za 2016 rok oraz sprawozdanie z wykonania 
budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawiła Skarbnik 
Gminy Wioletta Jaworska- Bastek  (sprawozdania jako Załącznik Nr 3 do protokołu). 

Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-129/17  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. 
odczytała Skarbnik Gminy Wioletta Jaworska- Bastek  (uchwała jako Załącznik Nr 4 do 
protokołu). 

Opinię Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i 
Gminy Ruciane-Nida sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia 
komunalnego oraz  sprawozdaniu finansowym przedstawił przewodniczący komisji Tomasz 
Kowalewski ( opinia jako załącznik Nr 5 do protokołu). 
 
Dyskusji nie było. 

Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Słabek. 
Uchwała Nr  XLII/347/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 czerwca 2017r. w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida  za 2016 rok  
oraz sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy. 
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie (12-za). 

Ad. 8. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia 
absolutorium  Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu 
za 2016 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ruciane-Nida w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida za 2016 rok z tytułu wykonania 
budżetu przedstawił przewodniczący komisji Tomasz Kowalewski (wniosek jako Załącznik 
Nr 6  do protokołu). 

Uchwałę Nr RIO.VIII.-0121-286/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Olsztynie w sprawie zaopiniowania  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ruciane-
Nida  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida absolutorium za 
2016 rok  odczytała Skarbnik Gminy Wioletta Jaworska- Bastek  (uchwała jako Załącznik 
Nr 7 do  protokołu). 
Dyskusji nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej nie było. 



Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Słabek. 
Uchwała Nr  XLII/348/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu 
wykonania budżetu za 2016 rok. 
W głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta jednogłośnie (12-za). 

Burmistrz MiG Piotr Ryszard Feliński podziękował radnym za współpracę i udzielone 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok. 

Ogłoszono 10-cio minutową przerwę. 
Posiedzenie opuścił Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Paradowski. 

C. Część uchwałodawcza :

 Ad. 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał. 

Projekty uchwał z zakresu gospodarki finansowej gminy  przedstawiła Skarbnik Gminy 
Wioletta Jaworska-Bastek. 
Uchwała Nr XLII/349/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 czerwca 2017 r. 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 (11-za). 

Uchwała Nr XLII/350/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 czerwca 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 (11-za). 

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Kornelia Dawid. 
Uchwała Nr XLII/351/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 sierpnia 2017 r. w 
sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  
Gminy Ruciane-Nida  na lata 2017 – 2021”.
Zgłoszona  została poprawka do załącznika do uchwały, a mianowicie w § 11 w ust. jest 
„podwyższeniu”, powinno być „obniżeniu” 
W głosowaniu jawnym poprawka została przyjęta jednogłośnie (11-za). 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11-za). 

Projekty uchwał z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przedstawiał Inspektor 
Jerzy Waszkiewicz. 
Uchwała Nr XLII/352/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat. 
Pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego przedstawił przewodniczący 
komisji Dariusz Vogel. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11-za). 



Uchwała Nr XLII/353/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat. 
Pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego przedstawił przewodniczący 
komisji Dariusz Vogel. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11-za). 

Uchwała Nr XLII/354/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat. 
Pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego przedstawił przewodniczący 
komisji Dariusz Vogel. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11-za). 

Uchwała Nr XLII/355/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres do 3 lat. 
Pozytywną opinię Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego przedstawił przewodniczący 
komisji Dariusz Vogel. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11-za). 

Uchwała Nr XLII/356/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 czerwca 2017 r. 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 Dariusz Vogel. 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (11-za). 

Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Danuta Kowalewska. 
Uchwała Nr XLII/357/2017 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 czerwca 2017 r. w 
sprawie ustalenia kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub 
pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Piszu. 
Pozytywną opinię Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej przedstawił przewodniczący komisji 
Tomasz Kubiak. 
Uchwała została przyjęta większością głosów (10-za, 1-wstrzymujący się). 

D. Statutowe elementy obrad: 

Ad. 10. Interpelacje  radnych. 
Nie zgłoszono. 

Ad. 11. Wnioski  i zapytania radnych.

Wyłudek Barbara:
- podziękowała za podjęcie uchwały i udzielenie dotacji na działalność Centrum Integracji 
  Społecznej w Piszu, które swoimi działaniami obejmie również gminę Ruciane-Nida. 
- zwróciła uwagę na  próg zwalniający na ulicy Gwarnej w Nidzie,  którego elementy są 
  często porozsuwane, co stwarza niebezpieczeństwo,  
- przy ulicy Kolejowej 8 blisko parkingu jest studzienka kanalizacyjna, którą trzeba lepiej 
  zabezpieczyć,
-zwróciła się z zapytaniem czy to prawda, że na teren za kioskami koło garaży przy ulicy 



  Kwiatowej, obok naszego ryneczku, jest wysypywany piasek pośniegowy? Skarżą się na to 
  użytkownicy garaży, gdyż piasek ten się nie zbija, jest sypki i utrudnia chodzenie. 

Małż Jacek:
- co z naszym targowiskiem w Nidzie, może coś tam nowego zaplanujemy?
- kolejny raz zwrócił się z prośbą o zestawienie na temat śmieci, jak zamknął się rok 2016?  
W sierpniu zostanie zwołana Komisja Ochrony Środowiska i Turystyki, na której radni otrzymają
informację na ten temat.
Radna Wyłudek Barbara przedstawiła Kierownika Centrum Informacji Społecznej w Piszu 
Panią Katarzynę Polewaczyk.
Rydzewski Robert – zająć się remontem mostu w Wygranych, bo lada moment i nie będzie po
czym przejeżdżać. 

Ad.12. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców. 

Osiecka Elżbieta sołtys sołectwa Onufryjewo – zwróciła się z zapytaniem czy otrzymają 
odpowiedź od Pana Burmistrza na złożone pismo dotyczące przekazania na mienie sołectwa 
nabrzeża w Piaskach? 
Sołtys sołectwa Popielno Kazimierz Koss – sprawa obiecanej dość dawno drogi. Jeżeli 
wykonawcy nie ma to może on sam znajdzie wykonawcę? 
Ronkiewicz Przemysław Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 3 w Rucianem-Nidzie – Pan 
Burmistrz w swoim sprawozdaniu wspominał o sprawie amfiteatru w Rucianem. Czy może 
nam powiedzieć coś więcej na ten temat?
Kierownik Centrum Informacji Społecznej w Piszu Pani Katarzyna Polewaczyk omówiła cele
i zadania oraz działalność tej placówki
Małż Jan sołtys sołectwa Wojnowo – czy, kiedy i w jakiej formie planuje się oficjalne 
otwarcie mostu w Wojnowie ?

Ad. 13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych, wolne wnioski i zapytania mieszkańców udzielił 
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida Piotr Ryszard Feliński. 

Ad. 14. Zamknięcie obrad. 

Stwierdzając, że zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane punkty porządku obrad, 
zamknięcia obrad  XLII sesji Rady Miejskiej dokonał przewodniczący obrad, Przewodniczący
Rady Miejskiej Bogdan Słabek.
Protokołowała:
                           B. Święcka 
           

                                                        Sekretarz obrad:                       Przewodniczący obrad:

                       Paweł Gierad                              Bogdan Słabek  


