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     P R O T O K Ó Ł Nr IX/19 

z obrad IX Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2018-2023 

odbytej dnia 25 czerwca 2019 r. o godz. 8:30 w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XI Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 8:30. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 15 radnych na sali obrad– prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał 

obecnych w tym: Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Zastępcę Wójta Grzegorza Kastrau, 

Skarbnika Gminy Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Marzennę Koziorowską, Kierowników Referatu 

Urzędu Gminy,  radnych oraz 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 radną Barbarę  Stabińską. 

Następnie Przewodniczący zapytał o ewentualne zmiany do porządku obrad. 

Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas złożył wniosek o wprowadzenie zmian do porządku 

obrad, proponując przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostródzkiemu. 

Rada na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono.  

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 25 czerwca 2019 

r. w sprawie przyjęcia wniosku Wójta Gminy Ostróda o wprowadzenie zmian do porządku obrad, tj. 

projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 

  

Następnie Pan Sadowski odczytał zmieniony i zatwierdzony  porządek obrad, który przedstawia się  

w następujący sposób: 

Planowany porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami. 

4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Ostróda za rok 2018: 

W tym punkcie: 

1) debata nad raportem o stanie gminy Ostróda: 

- głosy radnych; 

- głosy mieszkańców, 

2) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda wotum 

zaufania. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia  Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r. 

W tym punkcie: 
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1) wystąpienie Wójta Gminy Ostróda : 

-przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, sprawozdania 

 finansowego gminy za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 

2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  

o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

3) dyskusja nad sprawozdaniami, 

-głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2018 rok, 

4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok, 

5) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  

o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok,  

6) dyskusja,  

7) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda 

absolutorium z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2019 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 

2019 – 2032. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do programu współpracy z Samorządem 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wykorzystaniem metody odnowy wsi pod hasłem 

„Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...”. 

10. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.         

 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad VIII Sesji Rady Gminy był wyłożony do 

wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady jak i dostępny jest na sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska poddała pod głosowanie protokół z obrad VIII sesji. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

 -„za” przyjęciem protokołu oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów,  

-„wstrzymujących się” - 0 głosów.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad VIII Sesji. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 25 czerwca 2019r.  

w sprawie przyjęcia protokołu z obrad VIII sesji Rady Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr  1a  do 

protokołu. 

Ad. 3. 
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Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami, przedstawił Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda. 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie : 
1. Przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia 

„Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych”  Dyrektorowi Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzwałdzie. 

2. Powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod 

nazwą: Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. 

Bednarki etap II. 

3. Powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych Urzędu Gminy 

Ostróda. 

4. Powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod 

nazwą: „Prowadzenie przez native speakerów nauki języka angielskiego dla uczniów kl. I-VI 

w Szkołach Podstawowych Gminy Ostróda (Idzbark, Durąg, Szyldak, Pietrzwałd, 

Zwierzewo, Samborowo, Tyrowo, Brzydowo, Lipowo) w ramach projektu ,,Szkolna 

akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI”. 

5. Zbycia działek ewidencyjnych stanowiących mienie komunalne położonej w obrębie 

Samborowo. 

Spotkania, konferencje, umowy 

1. Uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadanie Szkole Podstawowej w Brzydowie  

im. Janusza Korczaka. 

2. Konferencja prasowa – Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym, 

3. Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko” . 

4. Dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie Mała Ruś. 

5. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych w Starych 

Jabłonkach i Smykówku. 

6. Konferencja RIPOK w Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi 

 - Jubileusz X- lecia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie. 

7. Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemieślników. 

8. Wizyta z delegacją w Chinach. 

9. Spotkanie z Panem Gustawem Markiem Brzezinem Marszałkiem Województwa Warmińsko-

Mazurskiego nt. Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Związku Gmin Kanału 

Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.  

Przygotowanie projektów uchwał na IX  Sesję Rady Gminy Ostróda      

                                                                                                                  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad. 4. 

Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Ostróda za rok 2018. 

W tym punkcie: 

1) debata nad raportem o stanie gminy Ostróda:  

-głosy radnych; 

Nikt z radnych nie zabrał głosu, tym samym nie zgłoszono uwag do przedłożonego przez Wójta 

Gminy Ostróda raportu o stanie gminy za 2018 rok. 
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- głosy mieszkańców: 

Nikt z mieszkańców nie zgłosił uwag do przedłożonego przez Wójta Gminy Ostróda raportu o stanie 

gminy za 2018 rok. 

2)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda wotum 

zaufania. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 

15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 25 czerwca 2019r.  

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda wotum zaufania,, stanowi 

załącznik nr  3a  do protokołu. 

Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Ostróda wotum zaufania- stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2018 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 

W tym punkcie: 

1/ wystąpienie Wójta Gminy Ostróda : 

 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi 

Fijasowi, który poinformował, że dokumenty podlegające przedstawieniu na niniejszej sesji, tj. 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 r. wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2018 r. zostały przedłożone Państwu radnym 

w terminach ustawowych i były przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej. 

 

Następnie Wójt Gminy Ostróda informacyjnie przedstawił zawartość w/w dokumentów. 

Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Uwag do przedstawionego przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdania nie zgłoszono. 
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2/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  

o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz  

z informacją o stanie mienia komunalnego. 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2018 rok. 

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-182/19  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie z dnia 5 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2018 rok, stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu. 

 

3/ dyskusja nad sprawozdaniami, 

 

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Ostróda po dokonaniu analizy sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2018 r. sprawozdania finansowego gminy za 2018 r. oraz informacji o stanie 

mienia komunalnego, nie wnieśli uwag, tym samym wnioskowali o zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2018 r. oraz o udzielenie 

Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium. 

 

4/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2018 rok. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 

15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 25 czerwca 2019r.  

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2018 rok, stanowi załącznik nr  4a  do protokołu. 

Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania 

budżetu za 2018 rok - stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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5/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Ostróda za 2018 rok, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Wiśniewski przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej  

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 2018 r. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 2018 

rok - stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

6/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  

o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Ostróda za 2018 rok,  

 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 

2018 rok. 

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-289/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Ostróda w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 2018 rok - stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

7/ dyskusja, 

Uwag w tym punkcie nie zgłoszono. 

8/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 

15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” było - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 25 czerwca 2019r.  

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 

2018 rok, stanowi załącznik nr  5a  do protokołu. 
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Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia 

Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok -  

stanowi załącznik nr 9  do protokołu.  

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju 

Gminy Ostróda a w szczególności Pani Teresie Ołowskiej Skarbnikowi Gminy Ostróda za pracę nad 

budżetem wręczając kwiaty. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2018 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 25 czerwca 2019r.  

w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2019 r. stanowi załącznik 

nr  6a  do protokołu. 

Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 czerwca 201 r. w sprawie zmian 

budżetu gminy Ostróda na 2019 rok - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 

2019-2032. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 

15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 



8 
 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 25 czerwca 2019r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019-2032, stanowi 

załącznik nr  7a  do protokołu. 

Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019-2032- stanowi załącznik nr 11  

do protokołu. 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano – 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedłożonym projektem. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 25 czerwca 2019r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu, stanowi załącznik nr  8a  do 

protokołu. 

Uchwała Nr IX/93/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu -  stanowi załącznik nr 12  do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa do programu współpracy z Samorządem 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z wykorzystaniem metody odnowy wsi pod hasłem „Wieś 

Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...”. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano – 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 25 czerwca 2019r.  

w sprawie w sprawie zgłoszenia sołectwa do programu współpracy z Samorządem Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z wykorzystaniem metody odnowy wsi pod hasłem „Wieś Warmii, Mazur i 

Powiśla miejscem, w którym warto żyć...”, stanowi załącznik nr  8a  do protokołu. 

Uchwała Nr IX/94/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zgłoszenia 

sołectwa do programu współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego  

z wykorzystaniem metody odnowy wsi pod hasłem „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, 

w którym warto żyć...”.-  stanowi załącznik nr 13  do protokołu. 

 

Ponadto w tym punkcie delegacja sołtysów z gminy Ostróda złożyła Panu Bogusławowi Fijasowi 

Wójtowi Gminy Ostróda podziękowania za dobrą współpracę nad wykonaniem budżetu. 

Pan Bogusław Fijas dziękował za owocną pracę z sołtysami gminy Ostróda. 

Ad. 11. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

W tym punkcie nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

Ad. 12. 

Wolne wnioski i informacje. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia Kamieni Szlachetnych zaproponował, aby w dniu dzisiejszym została 

przeprowadzona z radą wizja lokalna terenu przygotowywanego do zmiany planu zagospodarowania 

przestrzennego w m. Wałdowo. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w momencie kiedy będzie  uchwalany plan doprowadzi do 

zorganizowania takie spotkanie, jednak sam oświadczył, że nie będzie uczestniczył w takim 

spotkaniu, dlatego, że ostatnio na sesji został obrażony zarzutem , który został skierowany ze strony 

Stowarzyszenia. Pan Sadowski zapewnił, że on jak i jego rodzina, żadnej korzyści nie uzyskała. 

Przewodniczący Rady zapewnił, że termin spotkania jak i miejsce będzie uzgodnione ze 

Stowarzyszeniem i niemożliwe jest ono w dniu dzisiejszym. 

Przedstawiciel Stowarzyszenia(pani) wystąpiła z zapytaniem, czy spotkania rady, sesje są publiczne i 

czy każdy może wziąć w niej udział. 

Pan Bogusław Fijas potwierdził, że prace rady są jawne i odpowiednio wcześnie jest informacja w 

BIP. Następnie Pan Fijas korzystając z głosu mówił o nękaniu radnych, pracowników zasypując 

wnioskami o udostępnieniu informacji publicznej, podpisując się jako Stowarzyszenie, które 

formalnie nie istnieje. Pan Wójt prosił o nienadużywanie stwierdzeń, które nie mają miejsca. 

Pani ze Stowarzyszenia wtrąciła, że zostało to już wyjaśnione. 

Członkowie Stowarzyszenia prosili o zrozumienie sprawy i postawienie się w ich roli.  

Przewodniczący Rady zapewnił, że będzie zorganizowana wizja lokalna, wówczas, każdy będzie 

miał prawo się wypowiedzieć. 
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W dalszej części Przewodniczący Rady udzielił głosu Pan Wójtowi, który mówił o nękaniu 

Stowarzyszenia, gdyż pytania ciągle są te same. Wójt powiedział, że odpady zostały uprzątnięte i w 

dniu dzisiejszym zostanie podpisane pismo do WiOŚ i do Państwa o kończące ten tematu. Następnie 

Wójt powiedział, że w trakcie inwestycji budowy obwodnicy Ostródy, należało przewieść 10 mln m
3
 

gruntu, część zostało wykorzystane na terenie gminy a w części urząd nie brał w ogóle udziału. 

Grunt został wykorzystany do niwelacji terenu. Firma dostarczyła dokumenty, że prace zostały 

wykonane zgodnie ze sztuką. 

Członkowie Stowarzyszenia słychać z sali, że nie zgadzają się z wypowiedzią Pana Wójta. 

Pan Fijas nadmienił, że obok działki właściciel zgromadził glebę znacznie większej ilości, niż tam 

zostało przywiezione. 

Członkowie Stowarzyszenie wnioskowali o dokonanie przez Wójta zgłoszenia. 

Pan Fijas odpowiedział, że nie będzie poczynał żadnych zgłoszeń, ponieważ to nie stanowi żadnego 

zagrożenia dla krajobrazu jak i środowiska. 

Ponieważ członkowie Stowarzyszenia wtrącali swoje uwagi do Pana Wójta, Pan Fijas prosił o 

kulturę w dyskusji i zachowanie spokoju. Wójt podkreślił, że wszelkie działania urzędu są 

wykonywane zgodnie z prawem i wszelką starannością i dodał, że wszelkie wątpliwości będą 

rozwiązywane tylko na drodze prawnej.  

Radny Bojar prosił Przewodniczącego Rady o zachowanie porządku, gdyż dalsze przekrzykiwanie 

Pana Wójta nie ma najmniejszego sensu. 

Pani ze Stowarzyszenia odnosząc się terenu nad jeziorem Drwęckim mówiła, że szuwary nad tymże 

jeziorem zasypane są wszelkiego rodzaju odpadami takimi jak: styropian, rury i folia. Obecnie teren 

wygląda lepiej, ponieważ zaczyna porastać roślinność, jednak tam powinny być szuwary a nie gleba 

pod którymi leżą gruzy. Dalej mówiła, że zanieczyszcza to środowisko. 

Pan Bogusław Fijas podkreślił, że cały temat został zakończony w dniu wczorajszym, ponieważ 

otrzymał zaświadczenie od Pana Mieczysława Mroczką, że materiał został wywieziony i 

zneutralizowany. Pan Wójt dodał, że prace trwały i obecnie się zakończyły, natomiast w kwestii 

znajdującego się na terenie styropianu Pan Fijas stwierdził, że był on tam również zeskładowany z  

budowy właściciela działki – członka stowarzyszenia. 

Pan Radecki Członek Stowarzyszenia zapewnił, że materiał nie pochodził z jego prywatnej budowy. 

Pan Bogusław Fijas stwierdził, że liczą się fakty, dokumenty i to co zostało zrobione z należytą 

starannością, dlatego temat dla urzędu nie funkcjonuje. 

Członkowie Stowarzyszenia Kamieni Szlachetnych domagali się aby jednak radni sprawdzili teren. 

Wójt Gminy Ostróda ponownie wyjaśnił, że Referat Gospodarki Komunalnej zadania należycie 

wykonał. 
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Członek Stowarzyszenia nawiązał do spotkania w terenie z Panem Ruczyńskim, który zapytał, „czy 

te odpady mi przeszkadzają”. Pan Radecki stoi na stanowisku, że odpady zostały zmieszane z ziemią 

a powinny być usunięte. 

Pan Fijas wyjaśnił, że odpady zostały usunięte i dziwi się dlaczego Pan Radecki nadal ten temat 

kontynuuje.  

Z uwagi na to, że na sali zrobiło się głośno Pan Janusz Sadowski Przewodniczący Rady prosił o 

spokój. 

Dalej Pan Fijas nawiązując do działań członków stowarzyszenia powiedział, że rozumie pojawiające 

się wątpliwości, jednak działania obecnych tu członków są czysto prywatne. Ponadto Pan Wójt 

dodał, że kupując działki znany był właścicielom plan zagospodarowania przestrzennego a teraz są 

pretensje. 

Pan Radecki wtrącał swoje uwagi. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusje w tym temacie. 

Pani Iwona Farasiewicz sołtys sołectwa Grabin złożyła podziękowania Panu Leszkowi Muraszko za 

zasponsorowanie waty cukrowej na festyn. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 

 Ad. 13.  

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął IX Sesję Rady Gminy 

Ostróda o godzinie 9
45

. 

Na tym protokół zakończono. 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:      Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                     Barbara Stabińska                     Janusz Sadowski 


