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P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/17 
z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2014-2018 

dnia 28 listopada 2017 r. o godz. 9:00 
 
  Obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 9:00,w sali nr 401 
Urzędu Gminy Ostróda. 
 
  Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 
Po stwierdzeniu quorum 11 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, 
nieobecni: Witold Bojar, Anna Lewandowska, Jarosław Pawszyk, Marek Szostek) 
prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał obecnych w tym: Wójta Gminy Ostróda 
Bogusława Fijasa, Sekretarza Gminy Cezarego Wawrzyńskiego, Skarbnika Gminy Teresę 
Ołowską, Radcę Prawnego Marzennę Koziorowską oraz radnych i sołtysów gminy Ostróda. 
 
  Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
  Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
  Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Tomasz Klimeckiego. 
 
  Następnie Pan Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawia się w 
następujący sposób: 

 
 1. Otwarcie sesji. 
 
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIV i XXXV Sesji Rady Gminy Ostróda. 
 
 3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 
 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej w Szyldaku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szyldaku. 
  
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej w Brzydowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzydowie. 
 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej w Zwierzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zwierzewie. 
 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie. 
 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Tyrowie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Tyrowie. 
 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 
Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach obejmującej klasy I- III sześcioletniej 
szkoły podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Synów Pułku w Starych 
Jabłonkach obejmującą strukturą organizacyjną klasy I – III. 
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 
Szkół w Pietrzwałdzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Karola Sembrzyckiego w 
Pietrzwałdzie. 
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 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 
Szkół w Lipowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego w Lipowie. 
 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego 
Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 
Żołnierza Polskiego w Durągu. 
 
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum w Pietrzwałdzie do 
Szkoły Podstawowej im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie. 
 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Lipowie do Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie. 
 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum im. ks. Jana 
Twardowskiego w Ostródzie do Szkoły Podstawowej w Zwierzewie. 
 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum w Zespole Szkół im. 
Mikołaja Kopernika w Samborowie do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Mikołaja 
Kopernika w Samborowie.  
 
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok. 
 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda 
na lata 2017-2028. 
 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
terenie gminy Ostróda. 
 
 20. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru 
podatku rolnego. 
 
 21. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych. 
 
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki  
i zasad poboru. 
 
 23. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaliczenia wsi Glaznoty, Wygoda i 
Wysoka Wieś do III okręgu podatkowego. 
 
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 189/2, położonej w obrębie Tyrowo 
gmina Ostróda. 
 
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 80/20, 80/18 położonych  
w obrębie Zwierzewo gmina Ostróda. 
 
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek położonych  
w obrębie Ryn, Smykówko, Lubajny i Zwierzewo, gmina Ostróda. 
 
 27. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny. 
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 28. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Ostróda zadania z zakresu lokalnego 
transportu zbiorowego. 
 
 29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 
realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania 
w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia. 
 
 30. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2018. 
 
 31. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 
 
 32. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
 
 33. Wolne wnioski i informacje. 
 
 34. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.  
    
  Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w 
przygotowanych projektach uchwał. Rada Gminy jednogłośnie na powyższe wyraziła zgodę. 
  
  Ad. 2. 
  Przyjęcie protokołów z obrad XXXIV i XXXV Sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy był 
wyłożony do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady jak i dostępny jest na sesji. 
 
  Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady Pan Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół z obrad 
XXXIV sesji. 
 
  Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 11 radnych, 
głosowało 11 radnych. 
 
 -„za” przyjęciem protokołu oddano - 11 głosów, 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” - 0 głosów, 
 
  Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XXXIV Sesji Rady Gminy. 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z XXXV Sesji Rady Gminy 
Ostróda. 
 
  Radny Mieczysław Woźny zgłosił swoją uwagę w kwestii zwołania XXXV sesji. Radny ma 
wątpliwości co do zasadności zwołania sesji oraz skuteczności poinformowania radnych. 
Zawiadomienie wysłano dn. 26.10.2017 r. o godz. 1400, informując o terminie sesji w dniu 
27.10.2017 r. godz. 900.  
 
  Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że Przewodniczący Rady zwołał sesje na wniosek wójta, co 
związane było w głównej mierze z koniecznością pilnego wydatkowania środków na bieżące 
utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy. Sesja została zwołana w trybie art. 20 ust. 3 
ustawy o samorządzie gminnym. 



4 
 

 
  Więcej uwag nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z obrad XXXV sesji Rady Gminy. 
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 11 radnych, głosowało 
11 radnych. 
 
 -„za” przyjęciem protokołu oddano - 10 głosów, 
 
 -„przeciw” – 1 głos, 
 
 -„wstrzymujących się” - 0 głosów, 
 
  Rada Gminy większością głosów przyjęła protokół z obrad XXXV Sesji Rady Gminy. 
 
  Ad. 3. 
  Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami, przedstawił Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy 
Ostróda. 
 
  Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie: 
 
 1/ zbycia nieruchomości mienia komunalnego,  
w drodze przetargu nieograniczonego: w Starych Jabłonkach, pow. 0,1074 ha, w Tyrowo,  
o pow. 1,8900 ha, w Grabinie, o pow. 0,0318 ha, w Miejskiej Woli o pow. 0,0690 ha,  
 
 2/ nabycia nieruchomości, 
(nabywa się w drodze nieodpłatnego przekazania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa Oddział Terenowy Olsztyn na rzecz Gminy Ostróda nieruchomości gruntowe 
położone w obrębie: Wirwajdy, o pow. 0,0574 ha i pow. 0,0277 ha, 
 
 3/ udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie 
pełnomocnictwa do wykonywania czynności w ramach projektu pn. „ W stronę 
zmiany”, 
 
 4/pierwokupu nieruchomości, 
gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu własności niezabudowanej części nieruchomości, 
położonej obrębie i miejscowości : Międzylesie, o pow. 0,0876 ha, Stare Jabłonki o pow. 
0,0771 ha i 1,6224 ha,  
 
 5/ zmian budżetu gminy Ostróda, 
 
 6/ powołania komisji przetargowej  
 -II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości 
gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, o pow. 0,1158 ha, 
 
 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości 
gruntowych, położonych w ob. Tyrowo, o pow. 0,2212 ha, pow. 0,3259 ha i pow. 0,2127 ha, 
 
 - IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości 
gruntowej, położonej w obrębie Tyrowo, o pow. 0,2377 ha, 
 
 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, 
położonych w obrębie Międzylesie, o pow. 0,1914 ha, pow. 0,1683 ha, pow. 0,1402 ha, 
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 - III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości 
gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, o pow. 0,1663 ha i o pow. 0,1637 ha, 
 - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości 
gruntowej, położonej w obrębie Grabin, o pow. 0,1183 ha, 
 
 7/ przeprowadzenia w roku 2017 w drodze spisu z natury inwentaryzacji składników 
majątkowych Gminy Ostróda oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej, 
 
 8/ zbycia nieruchomości mienia komunalnego w drodze zamiany 
 - nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną jako działka ew. Nr 90/28 o pow. 
0,0300 ha, położoną w miejscowości Warlity Wielkie, na działkę Nr 90/35 o pow. 0,0300 ha, 
położoną w miejscowości Warlity Wielkie. 
 
 9/ powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na 
wykonanie zadania pod nazwą: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
tłocznej w m. Idzbark kol. etap I”, 
 
 10/ powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na 
wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno-tłocznej w m. Kajkowo, ul. Polna”, 
 
 11/ podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu 
Gminy Ostróda za III kwartał 2017 r., 
 
 12/ określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia i zasad wynagradzania 
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 
 
 13/ wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w 
Urzędzie Gminy, 
 
 14/ zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda,  
 
 15/ wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2018 
 wtorek, 2 stycznia 2018 r. – w zamian za święto przypadające w sobotę, 6 stycznia 2018 r., 
 
 16/ powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na 
wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej  
w m. Idzbark kol. etap I”, 
 
 17/ ustalenia szczegółowych zasad ewidencji środków z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. 
„Rewitalizacja wraz z adaptacją na cele turystyczna zabytkowego mostu dawnej linii 
kolejowej w m. Glaznoty – gmina Ostróda”, 
 
 18/ powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego na 
wykonanie zadania pod nazwą: ,,Bankowa obsługa budżetu Gminy Ostróda i jednostek 
organizacyjnych w latach 2018-2021”, 
 
 19/ powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego, (2 nauczycieli z SP Zwierzewo i 2 nauczycieli z SP 
Idzbark), 
 
  Spotkania, konferencje 
 1. Zarząd Związku Gmin i Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego 
„Czyste Środowisko”. 
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 2. Rada Fundacji ATUT. 
 3. Odbiór świetlicy wiejskiej w Durągu, Pietrzwałdzie, Kątnie. 
 4. Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Stare Jabłonki. 
 5. Podpisanie umowy „Rewitalizacja mostu w m. Glaznoty”. 
 6. Podpisanie umowy „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Klonowo”. 
 7. Spotkanie w sprawie Lokalnej Grupy Działania. 
 8. Spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
 9. Spotkanie Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.  
 10. Spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. 
 11. Gminny Dzień Edukacji Narodowej. 
 12. Apel ku Czci Poległych – Zawady Małe. 
 13. Obchody Święta Niepodległości GCKB w Samborowie. 
 14. Spotkanie z dyrektorem firmy Budimex i Strabag. 
 15. Zebranie wiejskie w Morlinach, Lipowie, Ornowie. 
 
  Przygotowanie projektów uchwał, zgodnie z porządkiem obrad XXXVI Sesji Rady Gminy 
Ostróda. 
 
  W trakcie przedstawianego sprawozdania na salę obrad przybyła radna Anna 
Lewandowska, aktualnie w sesji uczestniczy 12 radnych. 

 
Uwag i wniosków w tym punkcie nie zgłoszono. 

Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
 

Ad. 4. 
  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej w Szyldaku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szyldaku. 
 
  W tym punkcie Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o odczytanie tytułów uchwał bez 
treści (dotyczy punktów od 4 do 16 porządku obrad), z uwagi na podobny charakter 
projektów. 
 
  Rada Gminy na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 
 
  Pan Janusz Sadowski odczytał tytuł uchwały a następnie podda uchwałę pod głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
  
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/255/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Szyldaku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Szyldaku, stanowi 
załącznik nr 4 do protokołu. 
 
  Ad. 5. 
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  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej w Brzydowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzydowie.  
 
  Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/256/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Brzydowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Brzydowie, stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 
 
  Ad. 6. 
  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej w Zwierzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zwierzewie. 
 
  Pan Janusz Sadowski odczytał tytuł uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/257/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Zwierzewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zwierzewie, stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 
  Ad. 7. 
  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie. 
 
  Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
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 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/258/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole 
Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w 
Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie, stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. 
 
  Ad. 8. 
  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Tyrowie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Tyrowie. 
 
  Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/259/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zespole 
Przedszkolno - Szkolnym w Tyrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zespole 
Przedszkolno - Szkolnym w Tyrowie, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
  Ad. 9. 
  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły 
Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach obejmującej klasy I- III sześcioletniej 
szkoły podstawowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Synów Pułku w Starych 
Jabłonkach obejmującą strukturą organizacyjną klasy I – III. 
 
  Pan Janusz Sadowski odczytał tytuł uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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  Uchwała Nr XXXVI/260/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej im. Synów 
Pułku w Starych Jabłonkach obejmującej klasy I- III sześcioletniej szkoły podstawowej 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach obejmującą 
strukturą organizacyjną klasy I – III, stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 
  Ad. 10. 
  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 
Szkół w Pietrzwałdzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Karola Sembrzyckiego w 
Pietrzwałdzie. 
 
  Pan Janusz Sadowski odczytał tytuł uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/261/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie, 
stanowi załącznik nr 10. 
 
  Ad. 11. 
  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 
Szkół w Lipowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego w Lipowie. 
 
  Pan Janusz Sadowski odczytał tytuł uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/262/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Lipowie w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie, 
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
  Ad. 12. 
  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Gimnazjum im. Żołnierza 
Polskiego w Durągu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Żołnierza Polskiego w Durągu. 
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  Pan Janusz Sadowski odczytał tytuł uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/263/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Żołnierza Polskiego w Durągu, stanowi załącznik nr 
12 do protokołu. 
 
  Ad. 13. 
  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum w Pietrzwałdzie do 
Szkoły Podstawowej im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie. 
 
  Przewodniczący obrad odczytał tytuł uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/264/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum w Pietrzwałdzie do Szkoły Podstawowej 
im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie, stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
  Ad. 14. 
  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Lipowie do Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie. 
 
  Przewodniczący obrad odczytał tytuł uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
  
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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  Uchwała Nr XXXVI/265/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum im. Jana Pawła II w Lipowie do Szkoły 
Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie, stanowi załącznik nr 
14 do protokołu. 
 
  Ad. 15.  
  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum im. ks. Jana 
Twardowskiego w Ostródzie do Szkoły Podstawowej w Zwierzewie. 
 
  Przewodniczący obrad odczytał tytuł uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/266/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Ostródzie 
do Szkoły Podstawowej w Zwierzewie, stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
  Ad. 16. 
  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum w Zespole Szkół im. 
Mikołaja Kopernika w Samborowie do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Mikołaja 
Kopernika w Samborowie.  
 
  Przewodniczący obrad odczytał tytuł uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/267/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie stwierdzenia włączenia Gimnazjum w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w 
Samborowie do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w 
Samborowie, stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
  Ad. 17. 
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok. 
 
  Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Ostróda Teresa Ołowska. 
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  Salę obrad opuścił radny Józef Wiśniewski, aktualnie w sesji uczestniczy 11 radnych. 
 
  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod 
głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 
głosowało 11 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/268/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok, stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
  Ad. 18. 
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 
lata 2017-2028. 
 
  Na salę obrad przybył radny J. Wiśniewski, aktualnie uczestniczy 12 radnych. 
 
  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod 
głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/269/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017-2028, 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
  Ad. 19. 
  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 
terenie gminy Ostróda. 
 
  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod 
głosowanie. 
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  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/270/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy 
Ostróda, stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
  Ad. 20.  
  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru 
podatku rolnego. 
 
  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod 
głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/271/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego, 
stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
  Ad. 21. 
  Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych. 
 
  Przewodniczący Rady z uwagi na złożoność tabelaryczną projektu uchwały złożył 
wniosek o odczytanie tytułu uchwały oraz § 2,3 i 4. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” wnioskiem oddano - 11 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 1 głos. 
 
  Rada Gminy większością głosów przyjęła zgłoszony wniosek Przewodniczącego Rady. 
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  Janusz Sadowski odczytał wnioskowane zapisy projektu uchwały. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem uchwały. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/272/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie podatku od środków transportowych, stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
  Ad. 22. 
  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i zasad 
poboru. 
 
  Uwag nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod 
głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/273/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i zasad poboru, stanowi 
załącznik nr 22 do protokołu. 
 
  Ad. 23. 
  Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaliczenia wsi Glaznoty, Wygoda i 
Wysoka Wieś do III okręgu podatkowego. 
 
  Uwag nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod 
głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 
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 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 1 głos. 
 
  Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/274/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. 
uchylająca uchwałę w sprawie zaliczenia wsi Glaznoty, Wygoda i Wysoka Wieś do III 
okręgu podatkowego, stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
  Ad. 24. 
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 189/2, położonej w obrębie Tyrowo 
gmina Ostróda. 
 
  Uwag nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod 
głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 1 głos. 
 
  Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/275/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki ew. Nr 189/2, położonej w obrębie Tyrowo gmina Ostróda, 
stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 
 
  Ad. 25. 
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 80/20, 80/18 położonych w obrębie 
Zwierzewo gmina Ostróda. 
 
  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod 
głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
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  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/276/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek ew. Nr 80/20, 80/18 położonych w obrębie Zwierzewo gmina 
Ostróda, stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 
 
  Ad. 26. 
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie 
Ryn, Smykówko, Lubajny i Zwierzewo, gmina Ostróda. 
 
  W tym punkcie radny Mieczysław Woźny zapytał w jakiej odległości od linii gazowej może 
powstać inwestycja. 
 
  Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Artur Lewartowski wyjaśnił, że 
nie są one jednakowe dla wszystkich, ponieważ zakład gazowniczy określa indywidualnie 
warunki dla każdej inwestycji. 
 
  Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod 
głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/277/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie Ryn, 
Smykówko, Lubajny i Zwierzewo, gmina Ostróda, stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
 
  Ad. 27. 
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny. 
 
  Przewodniczący Rady z uwagi na obszerny tekst uchwały złożył wniosek o odczytanie 
tytułu oraz § 1 i 13. 
 
  Rada Gminy na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 
 
  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod 
głosowanie. 
 



17 
 

  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/278/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 
nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, stanowi załącznik nr 27 do 
protokołu. 
 
  Ad. 28. 
  Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Ostróda zadania z zakresu lokalnego 
transportu zbiorowego. 
 
  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod 
głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/279/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie powierzenia Miastu Ostróda zadania z zakresu lokalnego transportu 
zbiorowego, stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 
 
  Ad. 29. 
  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na 
realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania 
w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia. 
 
  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod 
głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 
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 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 1 głos. 
 
  Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/280/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację 
inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w 
sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia, stanowi załącznik nr 29 do 
protokołu. 
 
  Ad. 30. 
  Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2018. 
 
  Radny Andrzej Bartnicki prosił o wyjaśnieni zapisów § 13 niniejszego programu i zapytał 
czy organizacje pozarządowe prowadzące działalność w mieście również mogą 
współpracować z gminą. 
 
  Przewodniczący Rady wyjaśnił, że obecnie jest praktykowana taka zasada, że dzieci z 
terenu gminy korzystają z zajęć na terenie miasta Ostróda. 
 
  Wójt Gminy Ostróda dodał, że fizycznie jest to niemożliwe, żeby oddzielić mieszkańców 
gminy i miasta, ponieważ to rodzice decydują, gdzie dzieci maja spędzać swój czas. Pan 
Fijas wspomniał o wysokich osiągnięciach sportowych młodzieży z terenu gminy oraz Szkole 
Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie, która daje szanse rozwoju młodzieży z gminy Ostróda. 
Wójt wspomniał o powiększającej się liczbie mieszkańców gminy w bliskim sąsiedztwie 
miasta, jako przykład podał osiedle w Szafrankach oraz nowe bloki w Kajkowie. 
 
  Radny Łukasz Nowicki uważa, że właściwe jest aby takiej oceny dokonywała komisja 
konkursowa. 
 
  Więcej pytań nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod 
głosowanie. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXVI/281/2017 r. Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2017 r. w 
sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2018, stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 
 



19 
 

  Ad. 31. 
  Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 
 
  Radna Barbara Stabińska w nawiązaniu do otrzymanych informacji na temat wartości 
szacunkowych budowy pawilonu przedszkolnego oraz przedszkolno – szkolnego prosiła 
Wójta Gminy o szersze wyjaśnienia. 
 
  Wójt Gminy Ostróda poinformował, że w budżecie gminy na rok 2018 jest zapisana kwota 
70 tys. na wykonanie dokumentacji technicznej budowy pawilonu przedszkolno-szkolnego. 
Aktualnie rada musi podjąć decyzję ze świadomością, czy w najbliższym czasie będzie stać 
samorząd wybudować pawilon przedszkolno-szkolny, którego koszt szacunkowy wynosi 
4.050.000zł, czy też pawilon przedszkolny za kwotę ok. 2.250.000zł. Pan Bogusław Fijas 
uważa, że w tej sprawie powinna odbyć się debata i ostateczna decyzję. Dalej Pan Fijas 
powiedział, że wiadome jest, że w Starych Jabłonkach nie ma szansy aby funkcjonowała 
ośmioklasowa szkoła podstawowa, gdyż nie ma takiej potrzeby ponieważ obok jest szkoła w 
Zwierzewie i Idzbarku. Ponadto należy patrzeć na temat oświaty kompleksowo, gdyż taka 
jest rola samorządu – mówił wójt. Pan Fijas przypomniał, że były obawy w przypadku Durąga 
i Brzydowa, co się nie potwierdziło, ponieważ placówki funkcjonują bardzo dobrze i 
obserwuje się wymierne efekty. Wójt poinformował, że za moment będzie składany wniosek 
na kwotę ok. 2 mln zł na doposażenie szkół w pracownie oraz należy zadbać o bazę 
sportową. Dalej wójt powiedział, że na jednej z komisji pojawił się temat, aby w Starych 
Jabłonkach stworzyć filię z jednej z placówek oświatowych w Zwierzewie lub Idzbarku, 
jednak z racji bezpieczeństwa dojazdu dzieci do szkoły wójt wskazał Idzbark. Reasumując 
Wójt powiedział, że w tym temacie spełni decyzję większości Rady. 
 
  Radny Łukasz Nowicki zapytał skąd wynika taka duża powierzchnia 750 m2 pawilonu 
przedszkolnego. 
 
  Wójt Gminy wyjaśnił, że powierzchnia wynika z aktualnych przepisów budowlanych, 
wyliczonych przez projektanta, określonych w przepisach prawnych. 
 
  Radny Mieczysław Woźny poinformował, że otrzymał odpowiedź z Zarządu Dróg 
Powiatowych w Ostródzie w sprawie budowy przejścia dla pieszych w miejscowości Reszki, 
z której wynika, że gmina nie wykonała prac związanych z zaniżeniem krawężników. 
Następnie radny przypomniał, że niejednokrotnie wnioskował na sesji oraz złożył wniosek do 
budżetu o zamontowanie barierek ochronnych przy świetlicy. Radny zapytał: „czy ta 
odpowiedź z zarządu dróg jest związana z tym”? 
  
  Wójt Gminy wyjaśnił, że prac toczonych na terenie gminy jak i powiatu jest bardzo dużo. 
Jeśli będą możliwości wykonawcze to jeszcze w tym roku prace zostaną wykonane w 
Reszkach oraz Rynie. Następnie Wójt mówił o trudnościach i dużym przeciążeniu firm 
wykonawczych, z uwagi na trudne warunki atmosferyczne. Wspomniał również o 
trudnościach oddania do użytku świetlicy w Glaznotach oraz remoncie dachu świetlicy w 
Turznicy wskutek opadów deszczu. Wójt zdaje sobie sprawę, że obecni na sesji sołtysi i 
radni przyjechali do urzędu z problemami i zapewnia, że obecnie brak jest możliwości 
technicznych realizacji wniosków, ponieważ firmy współpracujące z gminą przedłużają 
wykonywane prace z uwagi na pogodę. Wójt nadmienił, że nie rozpoczęto również prac 
budowy kanalizacji w Ostrowinie mimo, że mieszkańcy oczekują działań od miesiąca, 
wspomniał również o trudnościach związanych z remontami dróg. 
 
  Radny Mieczysław Woźny kontynuując temat prosił o odpowiedź, czy barierki będą , czy 
też jest zmiana koncepcji na przejście. 
 
  Wójt : „to nie jest zmiana koncepcji, tam będzie przejście”. 
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  Radny Woźny przypomniał, że radna powiatowa Pani Ostas zapewniała, że już będzie... 
 
  Wójt potwierdził, że tak było i radna się stara, jednak z przyczyn nadmiaru wody prace są 
wstrzymane. W przypadku Reszek wchodzi dodatkowe odwodnienie i niestety pomimo 
składanych deklaracji nie można sią z różnych względów z nich wywiązać, ponieważ istnieje 
duży problem na rynku usług. 
 
  Sołtys sołectwa Stare Jabłonki Helena Boniecka zgłosiła uwagę w kwestii niszczenia 
chodników przez samochody o dużym tonażu z uwagi na objazd. 
 
  Pan Fijas zapewnia, że zna problem i uspakaja, że sytuacja poprawi się z chwilą kiedy 
ruch między Olsztynem i Ostródą będzie odbywał się przez Olsztynek. 
 
  Pani Boniecka wnioskowała o ustawienie znaku ograniczenia prędkości i tonażu. 
 
  Wójt odpowiedział, że można podjąć próby ustawienia znaku ograniczenia prędkości do 
30 km/h. 
 
  Radna Barbara Stabińska wnioskowała o wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych 
w drodze krajowej Stare Jabłonki Kątno. 
 
  Wójt Gminy odpowiedział, że wniosek zostanie złożony do GDDKiA. 
 
  Następnie Radna Barbara Stabińska złożyła podziękowania Wójtowi oraz inspektorowi 
Tomczykowi za podjęcie szybkich działań w sprawie odwodnienia ul. Tęczowej w Starych 
Jabłonkch. 
 
  Radny Mieczysław Woźny zapytał, czy wykonanie dokumentacji technicznej na budowę 
oczyszczalni w Gierłoży jest aktualny. 
 
  Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie zadanie jest zapisane w projekcie uchwały 
budżetowej na 2018 r.  
 
  W dalszej części Wójt nawiązując do miłych podziękowań radnej Stabińskiej, 
poinformował, że firma Budimex w ramach rekompensaty wykonała dywanik asfaltowy w 
Wałdowie na długości 550 m, i przypomniał, że w 2018 r. będzie realizowana inwestycja 5 
mln na budowę nowej drogi Smykowo - Rudno. 
 
  Małgorzata Czerwonka Sołtys sołectwa Lichtajny ciesząc się z zasług swoich 
mieszkańców nadmieniła, że mieszkańcy we własnym zakresie wykonali remont drogi na 
odcinku 50 m. 
 
  Wójt podziękował za wykonane prace. 
 
  Radna Stabińska nadmieniła, że na ul. Kolejowej w Starych Jabłonkach przejeżdża ciężki 
sprzęt niszczący drogę i wnioskowała o interwencję do PKP w tej sprawie. 
 
  Radny Łukasz Nowicki nawiązując do projektu budżetu na 2018 r. i zgłoszonego 
zapytania radnego Mieczysława Woźnego w sprawie budowy oczyszczalni w Gierłoży, mając 
wgląd do projektu budżetu odpowiedział, że zadanie jest wpisane w zadaniach 
inwestycyjnych jako pkt 8.  
  
  W dalszej części radny Woźny zapytał, czy został rozwiązany problem zalewania 
budynków w miejscowości Tyrowo. 
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  Wójt Gminy odpowiedział: „nie, jeszcze nie został rozwiązany”. 
 
  Pan Woźny zapytał dalej: „co jest przyczyną”. 
 
  Wójt odpowiedział, że: „sami mieszkańcy swoją działalnością narażają się na problemy. 
Jeśli ktoś buduje się, czy wykonuje remont, robi zjazd i zapomina, że każda woda szuka 
ujścia, posadowi budynek niżej, wówczas szuka się winnego”. Wójt apelował, żeby o takich 
skrajnych sytuacjach właściciele posesji pamiętali. Nadmienił, że w Tyrowie jest problem u 
Państwa Rycharskich i Kawiaków i w tych przypadkach gmina nie jest w stanie rozwiązać 
problemu za kogoś. 
 
  Przewodniczący Rady potwierdził, że należy zacząć od siebie i zadbać o drożność 
studzienek. 
  
  Radny Józef Wiśniewski nawiązując do tematu powiedział, że u Państwa Kawiaków był 
projektant, radny pyta co dalej w tym temacie. 
 
  Wójt wyjaśnił, że w tym przypadku został zlecony projekt kanalizacji sieci burzowej, 
ponieważ problemu nie da się rozwiązać tymczasowo i prowizorycznie, tak jak o to 
wnioskowali właściciele posesji. Dalej wójt mówił o obowiązku gminy wykonywania zadań 
zgodnie z procedurami i zapewnił, że jeśli otrzyma dokumentację techniczną zadanie będzie 
realizowane. 
 
  Radny Wiśniewski podziękował za podjęte działania. 
 
  Radny Bartnicki apelowa do radnych i sołtysów, aby z indywidualnymi sprawami i 
problemami nie czekali do czasu sesji, lecz zgłaszali się bezpośrednio do wójta, ponieważ 
dyskusja na forum niewiele pomoże. Radny nadmienił, że mieszkańcy Kajkowa również 
borykają się z problemem nadmiaru wody, jednak nie czekając do sesji przystąpiono do 
usuwania problemu zaczynając od rozmowy ze Starostą. Pan Bartnicki przedstawił dalsze 
etapy współpracy z instytucjami mające na celu odwodnienie terenu. Radny reasumując 
twierdzi, że problem takie należy załatwia „prywatnie” u wójta a nie na sesji. 
 
  Radny Wiśniewski kierując swoją odpowiedź do radnego Bartnickiego wyjaśnił, że skoro 
radny Woźny wystąpił z zapytaniem, dotyczącym jego mieszkańców z Tyrowa to zasadne 
jest wyjaśnienie sprawy. Radny dodał, że nie jest to prywatna sprawa jak sądzi Pan 
Bartnicki, lecz urzędowa, dotycząca mieszkańców gminy Ostróda. 
 
  Wójt Gminy Ostróda nadmienił, że nie zgadza się z radnym Bartnickim, ponieważ „ze 
słabości urzędu” woli dla większego ogółu mieszkańców wytłumaczyć się na sesji i dodał, że 
oczywiści w indywidualnych sprawach zawsze zaprasza do gabinetu. 
 
  Przewodniczący Rady uczulił sołtysów, aby w przypadku stawiania witaczy w sołectwach, 
co ostatnio jest realizowane ze środków funduszu sołeckiego, uzgadniać decyzje z GDDKiA, 
gdyż jest to objęte przepisami. 
 
  Radny Mieczysław Woźny zapytał wójta, czy znany jest mu prawomocny wyrok Sądu 
Rejonowego w Ostródzie, w którym zostały skazane dwie osoby, między innymi dawna pani 
dyrektor szkoły w Lipowie. 
 
  Pan Wójt odpowiedział: „tak”. 
 
  Radny Woźny zapytał, czy w takim przypadku mógłby Wójt o wyroku poinformować Radę. 
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  Wójt Gminy Ostróda: „ „była” pani dyrektor została skazana prawomocnymi wyrokami, 
ponieważ spraw było dosyć dużo. Wyrok jest długi, raz go przeczytałem, wcale nie muszę go 
pamiętać. Jakbyśmy się trzymali ściśle litery prawa to dopiero po tym wyroku powinny 
zapaść te decyzje, które zapadły znacznie wcześniej z naszej strony. Czekam jeszcze na 
interwencję z Kuratorium Oświaty, chociaż nie wiem czy będzie kuratorium interweniować, 
ponieważ temat też zawiesiło do czasu skazania. Dziś osoba nie pracuje w oświacie, dlatego 
nie wiem czy temat będą chcieli podejmować, ale chyba nie ma sensu na tej zasadzie”. 
 
  Radny Mieczysław Woźny powiedział: „mam trochę odmienne zdanie, gdyby pan to zrobił 
dużo wcześniej zawiesił w obowiązkach panią dyrektor...” 
 
  Wójt Gminy : „znacznie więcej by nas to kosztowało, musi pan wiedzieć, że nie tylko samo 
oskarżenie, tylko wyroki prawomocne skutkują prawnie. Dopóki osoba w Polsce nie została 
skazana, zawsze istnieje domniemanie niewinności. Oczywiście pan chce sobie przypisać, 
powiem szczerze „sukces”, bo chyba to w tym kierunku idzie. Prawo w Polsce działa, my też 
działamy, taka jest rola rady, wszystkich osób, które pełnią funkcje publiczne, że na pewne 
sygnały trzeba reagować, podejmować odpowiednie decyzje, ale zgodnie z literą prawa, taka 
jest podstawowa rzecz”.  
 
  Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowin zgłosiła sprawę zabranych przystanków „na 
żądanie” na trasie od Ostródy na Frygnowo oraz wyraziła swoje niezadowolenie z nadal nie 
rozpoczętych prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Ostrowinie. 
 
  Pan Bogusław Fijas w kwestii kanalizacji Ostrowin wyjaśnił, że rozmowy z firmą Dromo są 
prowadzone na bieżąco, ostatnie zapewnienia są takie, że firma prawdopodobnie rozpocznie 
prace w grudniu, jednak również nie daje stuprocentowej pewności. Wójt rozumiejąc trudną 
sytuację pani sołtys, gdyż mieszkańcy bezpośrednio interweniują w sprawie do sołtysa, 
przekazuje zapewnienia firmy, że prace będą wykonane do czerwca 2018 r.  
 
  Następnie wójt odnosząc się do tematu zabranych przystanków na żądanie nadmienił, że 
na odcinku od Rychnowa do Idzbarka powstaje szlak rowerowy. Dalej wójt mówił o 
ustanowieniu właściciela drogi, wskazując najbardziej władnego Marszałka Województwa, i 
nadmienił, że po stronie wydatków gminy byłoby usytuowanie przystanków. 
 
  Pani Pych wnioskowała o ustawienie przystanku autobusowego w Ostrowinie, na co wójt 
wyraził zgodę informując, że wniosek zostanie zrealizowany 2018 r.  
 
  Radna Barbara Stabińska nawiązując do spotkania Wójta z Nadleśniczym Nadleśnictwa 
Stare Jabłonki wykazanego w sprawozdaniu wójta, prosiła o informacje na temat spotkania. 
 
  Wójt wyjaśnił, że w najbliższym czasie będzie planował kolejne spotkanie w 
nadleśnictwie, na temat dróg, aby podjąć konkretne decyzje. 
 
  Sołtys sołectwa Zajączki Zbigniew Burdach ponownie zgłosił problem opadających 
kamieni z wiaduktu w Zajączkach. 
 
  Więcej zapytań nie zgłoszono. 
 
  Ad. 32. 
  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
 
  Nie zgłoszono interpelacji na poprzednich sesjach. 
 
  Ad. 33. 
  Wolne wnioski i informacje. 
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  W tym punkcie Helena Boniecka Sołtys sołectwa Stare Jabłonki przedstawiła problem 
związany z przebudową mostu i objazdem, co skutkuje wzmożonym ruchem i 
niebezpieczeństwem szczególnie najmłodszych dzieci. Pani Boniecka proponowała budowę 
chodnika po jednej stronie drogi w okolicach przedszkola. 
 
  Wójt wyjaśnił, że projekt inwestycyjny znajduje się w Zarządzie Dróg Powiatowych i 
dlatego tam należy zgłaszać zapytania. 
 
  Radna Barbara Stabińska wyjaśniła, że w tej sprawie odbyło się spotkanie ze Starostą, na 
którym uzgodniono, że nie można dalej wybudować chodnika, ponieważ teren jest 
własnością Lasów Państwowych. 
 
  Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
  Na zakończenie Przewodniczący Rady zaprosił obecnych na prezentację 
Wczesnośredniowiecznego Skarbu z Lubajn, która odbędzie się w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej 30.11.2017 r. godz. 1800. 
 
  Ad. 34. 
  W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXVI Sesję 
Rady Gminy Ostróda o godzinie 1105. 
 
  Na tym protokół zakończono. 
 
Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 
Agnieszka Jakubowska   Tomasz Klimecki  Janusz Sadowski 


