
Protokół nr IX/11 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia  3 czerwca  2011r. godz. 13.00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady IX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13.00 

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum – 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 

radnych) – prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski  powitał: radnych,  Wójta Gminy 

Ostróda Pana Gustawa Marka Brzezina,  Skarbnika Gminy Panią Marię Andrychowską, 

kierowników Urzędu Gminy Ostróda, sołtysów z terenu gminy Ostróda oraz Panią Joannę 

Glezman Pełnomocnika Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Panią 

Jolantę Dakowską Warmińsko-Mazurski Lider Młodzieżowego Wolontariatu, Panią Elżbietę 

Okrucińską Dyrektor Gimnazjum im. Ks. K. Twardowskiego w Ostródzie, Panią Elżbietę 

Orlikowską i Elwirę Kowalską Opiekunów Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu wraz 

z delegacją, Panią Anetę Korwiel Opiekuna Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu wraz 

z delegacją z Gimnazjum w Lipowie, Panią Grażynę Lipińską Dyrektor Gimnazjum im. 

Żołnierza Polskiego w Durągu i Panią Annę Błaszkiewicz Opiekuna Klubu Ośmiu 

Młodzieżowego Wolontariatu wraz z delegacją młodzieży.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarz obrad  Rada jednogłośnie powołała radnego Janusza Sadowskiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. 

Następnie Pan Andrzej Wiczkowski, Przewodniczący Rady odczytał porządek, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1.   Otwarcie sesji. 

2.   Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

3.   Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4.   2011 - Europejski Rok Wolontariatu. Rozwój wolontariatu szkolnego w gminie Ostróda. 

5.   Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011r. 

6.   Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

      lata 2011-2014. 



7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach 

prowadzonych przez gminę Ostróda. 

8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału 

Elbląskiego. 

9.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo. 

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Idzbark. 

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Reszki. 

12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pietrzwałd. 

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysoka Wieś. 

14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szyldak. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zamknięcie obrad.        

 

Radny Pan Marek Szostek złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt. 14, tj. Projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szyldak uzasadniając, że 

planowany remont siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku nie jest własnością 

gminy. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. 

 Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych: 

-„za” przyjęciem wniosku oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie zdjęła pkt 14 porządku obrad IX Sesji Rady Gminy Ostróda. 

Pozostałe pkt 15 i 16 przyjmują pkt 14 i 15.                                                            

     

Ad. 4. 

Z uwagi na obecność zaproszonych gości i młodzieży ze szkół gimnazjalnych 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski  zaproponował realizację pkt 4 porządku 

obrad. 

Radni na powyższe wyrazili zgodę. 

2011 - Europejski Rok Wolontariatu. Rozwój wolontariatu szkolnego w gminie Ostróda. 

Głos zabrała Pani Joanna Glezman Pełnomocnika Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi, która omówiła cele, zakresy i programy  realizowane w ramach wolontariatu 

w skali województwa warmińsko-mazurskiego. Zaznaczyła, że Rada Europy i nasz kraj widzi 

potrzebę wspierania rozwoju wolontariatu. 



Została przedstawiona prezentacja multimedialna na temat: procentowego zaangażowania 

osób w dobrowolną, bezinteresowną pracę wolontariatu, wskaźniki wzrostu aktywności w 

świecie,  akcje harytatywne itp. 

Na koniec podkreśliła bardzo dobrą współpracę z Panią Jolantę Dakowską Warmińsko-

Mazurski Lider Młodzieżowego Wolontariatu oraz młodzieżą z Klubu Ośmiu Młodzieżowego 

Wolontariatu. 

Pani Jolanta Dakowska Warmińsko-Mazurski Lider Młodzieżowego Wolontariatu 

poinformowała, że koordynuje  pracę klubów w województwie warmińsko- mazurskim jest 

ich 10 z czego 3 kluby ma gmina Ostróda. Obecnie wolontariat w gminie Ostróda się rozwija. 

Kluby Ośmiu realizują program wychowawczy przez pracę i pomoc słabszym. Podstawą 

działań wolontariuszy Klubów Ośmiu są: zasada indywidualnego zaangażowania 

wolontariuszy w pomoc potrzebującym, etyczna zasada Kazimierza Lisieckiego „wstyd za 

zło” oraz zasada budowania cywilizacji miłości. 

 

Następnie młodzież pod opieką: 

- Pani Elżbiety Okrucińskiej Dyrektora Gimnazjum  im. Ks. J. Twardowskiego w Ostródzie 

oraz Pani Elżbiety Orlikowskiej i Elwiry Kowalskiej Opiekunek Klubu Ośmiu 

Młodzieżowego Wolontariatu, 

- Pani Anny Pasiecznik Dyrektor Gimnazjum w Lipowie oraz Pani Anety Korwiel Opiekuna 

Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu, 

- Pani Grażyny Lipińskiej  Dyrektora Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu                                                                                        

i Pani Anny Błaszkiewicz Opiekuna Klubu Ośmiu Młodzieżowego Wolontariatu  

zaprezentowała zrealizowane działania grupowe w ramach wolontariatu.  

 

Na zakończenie Pan Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda oraz pan Andrzej 

Wiczkowski Przewodniczący Rady gratulowali nauczycielom za to, że potrafili wykrzesać w 

młodych ludziach to co najcenniejsze, młodzieży za bezinteresowna pomoc. 

Pani Joanna Glezman Pełnomocnika Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami 

Pozarządowymi otrzymała kwiaty. 

 

W chwili obecnej Przewodniczący rady zarządził 3 min przerwy. 

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji pkt 2 porządku obrad. 

 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

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

na stanowisku d/s obsługi rady. Zainteresowani mogli się zapoznać. 

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Następnie Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad VIII sesji.  



Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 

14 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  VIII Sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 3. 

W tym punkcie Wójt Gminy Ostróda, Pan Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie  

o pracy w okresie między sesjami i omówił przygotowane projekty uchwał. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono. 

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011r. odczytał Przewodniczący Rady 

Gminy.  

Uwag nie zgłoszono. 

W związku z brakiem pytań i wniosków, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 

14 radnych: 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 

Uchwała Nr IX/38/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmian 

budżetu gminy na 2011r. - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 6. 

W punkcie szóstym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2011-2014.  

Uwag nie zgłoszono. 

W związku z brakiem pytań i wniosków, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 

14 radnych: 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 

Uchwała Nr IX/39/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2011-2014 - stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Realizując punkt siódmy Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia 

opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Ostróda.  

Uwag nie zgłoszono. 

W związku z brakiem pytań i wniosków, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 

14 radnych: 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 



-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła stanowisko zgodnie z przedstawionym projektem. 

Uchwała Nr IX/40/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia 

opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Ostróda - 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Kanału 

Elbląskiego. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 

14 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IX/41/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie zamiaru 

przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Obsługi Komunalnej w 

Ostródzie poprzez likwidację i zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski udzielił głosu radnemu Panu Łukaszowi 

Wolf, który powiedział: „cieszę się bardzo, że będzie „Orlik” w miejscowości Samborowo,  

z której sam pochodzę i całej gminie jest potrzebny. Chodzi o to, że faza projektowa i 

warunki zabudowy były w dość szybkim tempie przygotowywane. Według mojego 

rozeznania i moich starań można było  orlika w inny sposób umieścić. Niestety to, że warunki 

zabudowy zostały wydane tylko na jedną działkę gminą, w pobliżu jest druga  działka 

szkolna, można było orlika tak usadowić, że obecne boisko trawiaste mogło zostać w 

miejscowości Samborowo. To boisko, hala sportowa i przyszły orlik tworzyłyby piękny 

kompleks sportowy. Niestety warunki zabudowy były wydane na jedną działkę i ta szansa 

została zaprzepaszczona, będziemy mieli orlika na miejscu boiska trawiastego, które posiada 

licencję. Konsultowano z projektantem, że ta płyta boiska lekko zmniejszyłaby się, ale nadal 

spełniałaby warunki licencyjne. Z racji tego, że my szybko pracowaliśmy nad tą uchwałą nie 

zdążono nad tym głębiej popracować, dlatego nie będzie boiska trawiastego w Samborowie, 

będzie tylko orlik. Tyle do protokołu, taki komentarz, żeby było to ujęte. Oczywiście jestem 

jak najbardziej za  i proszę o przyjęcie planu”.  

Wójt Gminy Ostróda Pan Gustaw Marek Brzezin powiedział: „ muszę zabrać tutaj głos, 

ponieważ jest kilka elementów tej sprawy. Pan radny nie może mówić, że coś jest wydawane 

szybko, czy wolno to proszę to powiedzieć głośno, to nikt się z tym nie zgodzi, gdyż każdy 

mówi, że warunki zabudowy są wydawane bardzo, bardzo za późno ale zgodnie z procedurą. 

Na każdym etapie jest informacja są podawane strony a juz takie czynniki społeczne jak 

radny, sołtys no to juz na prawdę nie ma tutaj żadnej tajemnicy. I na każdym etapie, bo 

pierwszy etap to jest siedem dni obwieszczenia o zamiarze i wtedy są juz pokazywane 

sytuacje nawet lokalizacyjna, projekty, uzgadniania to wszystko jest czas na dyskusje, nie 



wtedy jak już jest praktycznie wniosek złożony do osiągnięcia środków finansowych. Druga 

sprawa akurat dyskusja odnośnie orlika w Samborowie, to też nie trwa w tej kadencji, bo tak 

jak pamiętam jeszcze w połowie poprzedniej kadencji, może dwa lata przed wyborami, byli 

pracownicy, kontakt ze szkołą, pewnie że się zmieniają pracownicy bo się zmieniają, chodzi o 

rangę sołtysów to jest oczywiste, wpływu się nie ma. Także to jest długofalowa informacja, że 

może coś takiego wystąpić i jeśli jest miejsce, żeby formalnie wnioskować. Bo co to znaczy 

rozmowa z projektantem, czy koncepcja. Na jakim etapie, kto, w którym miejscu, gdzie, czy 

przy kawie, czy w domu prywatnym. Prace, umowy zlecenia podpisuje Wójt i jest stroną w 

sprawie. W sytuacji lokalizacyjnej odnoszę się do fachowców, ludzi którzy nie jedno boisko 

juz wybudowali”. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Samborowo. 

 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 

14 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IX/42/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo - stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Idzbark. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 

14 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IX/43/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo - stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

 

Ad. 11. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Reszki 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 

14 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 



Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IX/44/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Reszki - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pietrzwałd. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 

14 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IX/45/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pietrzwałd - stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

 

Ad. 13. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysoka Wieś. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 

14 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IX/46/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysoka Wieś - stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

 

Ad. 14. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Marek Szostek złożył wniosek o sporządzenie Planu Odnowy Miejscowości Ostrowin 

ze wskazaniem na remont świetlicy w Ostrowinie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.. 

 

Radna Magdalena Muraszko odnosząc się do dzisiejszych zmian w budżecie i 

przeznaczonych funduszach na drogi zapytała, czy w planie jest remont drogi w Durągu. Pani 

Muraszko dodała, że nie wyobraża sobie, żeby te dziury pozostały do następnego roku, a 

wystarczyłoby nawiezienie tłucznia. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że z tego co wie, to zawsze równiarka miała swoje 

działanie w Durągu, natomiast w miarę posiadanych środków będzie brana pod uwagę 

również droga w Durągu. 

 

Radny Łukasz Nowicki złożył wniosek o zorganizowanie spotkanie z nowymi władzami 

Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w kwestii komunikacji. Pan radny dodał, że jest to poważna 

sprawa, o której rozmawiano niemalże na każdej sesji jednak do tej pory spotkanie nie odbyło 



się. Pan Nowicki prosił, żeby ze strony urzędu, radnych i partnera były jakieś plany czy 

koncepcja długofalowa w sprawie prowadzenia transportu lokalnego w gminie Ostróda. Pan 

radny zaproponowała aby takie spotkanie odbyło się 10.06.2011r. przed posiedzeniem 

wspólnych komisji rady gminy lub w drugim terminie 17.06.2011r.  

 

Radna Zofia Stankiewicz, członek zarządu Powiatowej Izby Rolniczej poinformowała 

sołtysów, że izba rolnicza posiada prawników, którzy bezpłatnie będą udzielać porad 

rolnikom w przypadku, gdyby występowały jakiekolwiek problemy są również uprawnieni 

ludzie odnośnie szacowania szkód łowieckich. Pani radna dodała, że z terenu gminy wybrani 

zostali Pan Hubert Kuchmeister i Zofia Stankiewicz, prosiła o kontakt i zapewniła o 

współpracy. 

 

Radna Magdalena Muraszko powiedziała: „dziś w gazecie pojawiła się przykra informacja, że 

niestety gmina Ostróda wśród powiatu ostródzkiego wypadła najgorzej w egzaminach 

szóstoklasistów. Chciałabym się dowiedzieć, czy gmina Ostróda, czy referat oświaty zamierza 

poszukać wyjścia z tej sytuacji, dokonać analizy, zbadać przyczyny, spróbować temu 

zaradzić, bo to nie pierwszy jesteśmy na szarym końcu pod tym względem. Trzeba koniecznie 

popracować nad tym, żeby zmienić te rankingi. 

 

Pan Stanisław Milewski sołtys sołectwa Kajkowo zapytał Pana Wójta, czy będzie 

organizowany wyjazd na Targi Rolnicze do Starego Pola. 

 

Radny Dominik Serafin zapytał Sekretarz Gminy Pana Andrzeja Pęzińskiego, dlaczego od 

czasu wyborów na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostróda wisi imię i nazwisko 

byłego Przewodniczącego Rady. 

 

Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pęziński odpowiedział, że jeśli na administracje złapie trochę 

środków będzie to uzupełnione. Ponadto dodał, że w strukturach organizacyjnych 

wewnętrznie pracownicy zmieniają się stanowiskami, dlatego też zmian jest więcej do 

uzupełnienia. 

 

Wójt Gminy Ostróda Pan Gustaw Marek Brzezin powiedział: „ jeżeli chodzi o plan odnowy 

miejscowości Ostrowin, to praca jest tam na miejscu, społeczeństwa obywatelskiego, rady 

sołeckiej i wszystkich zaangażowanych ludzi, a my oddelegujemy. Proszę jak najszybciej 

zorganizować zebranie, jeżeli jest plan do poprawy  to nie ma wielkiego problemu, natomiast 

jeśli potrzeba od nowa to trochę tej chronologii, która w pierwszym etapie konstrukcji tego 

planu na miejscu należy ustalić. Proszę ustalić zebranie wyślę pracownika, teraz to robi Pani 

Magdalena Wajdyk. 

Natomiast jeżeli chodzi o sprawy komunikacji miejskiej spotykam się na bieżąco jako zarząd 

gminy z nowo wybranym prezesem są konsultacje i z burmistrzami, są tego efekty. Będę się 

cieszył jeśli komisja jedna czy druga, czy zespół zaprosi prezesa, czy przewodniczącego 

odbędzie debatę, postawi wnioski byś może to ramie społeczne jeszcze pomoże w negocjacji, 

bo ona nie jest prosta. To samo ma się oświaty, to samo jak zdrowie, rolnictwo wszyscy się na 

tym znamy, natomiast efekty bywają różne, to też kwestia debaty jest komisja resortowa 

można spotkać się na szczeblu sekretarz, kierownik oświaty przybliży sprawę. Są też zespoły 

przedmiotowe wiem, że były takie swojego czasu łącznie z moderatorem uzdrawialiśmy tą 

sytuację. Na pewno stać nas na więcej, być może są jakieś odejścia, chociaż nie chciałbym tak 

stwierdzić, bo ładnie młodzież nam się rozwija jeśli chodzi o społeczne działania o 

poznawcze, wszystko ładnie widać na zewnątrz, ale może trzeba coś uściślić bo w efekcie 



liczą się cyfry. Proszę bardzo mocno działać ja będę się pochylać bardzo mocno nad 

wnioskami. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski prosił sołtysów o umieszczenie na tablicach 

informacyjnych sołectw otrzymanych informacji na temat inwentaryzacji wyrobów 

azbestowych. 

Następnie Pan Wiczkowski poinformował o wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady 

Gminy Ostróda, które odbędą się dn. 10.06.2011r. godz. 14.00 

Kolejna sesja (absolutoryjna) planowana jest na dzień 17.06.2011r. godz. 9.00 

 

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin zaprosił wszystkich obecnych radnych i 

sołtysów na organizowany Piknik Samorządowy, który odbędzie się dnia 17.06.2011r. godz. 

17.00 w Ośrodku Wypoczynkowym w Kaczorach. 

 

Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pęziński prosił o wyrozumiałość przy przeprowadzanej 

inwentaryzacji wyrobów azbestowych. Następnie nawiązując do podjętej uchwały w sprawie 

ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej są problemy natury rzeczywistej.  Prosił o wyjaśnienie pani 

mecenas. 

 

Pani Katarzyna Borowska Radca Prawny powiedziała: „ trzeba będzie wrócić do tej uchwały 

ponownie. Uchwała dotyczy osób fizycznych, przepis literalny mówi  również o osobach 

prawnych, wspólnotach mieszkaniowych o jednostkach organizacyjnych nie będących 

osobami prawnymi, dlatego też Regionalna Izba Obrachunkowa stoi na stanowisku, że nie 

można uchwały ograniczać tylko do osób fizycznych. Jeżeli natomiast wprowadzimy nowe 

zapisy inne podmioty automatycznie tworzy się program pomocowy jeżeli chodzi o 

przedsiębiorców i taki program podlega zaopiniowaniu przez Urząd Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów, do Ministerstwa Rolnictwa, ponieważ również przewiduje pomoc w 

rolnictwie. Propozycja byłaby taka, aby uchylić poprzednią opracować nową z zapisami 

szeroko rozumianymi. Projekt uchwały został wysłany do RIO i po uzyskaniu informacji z 

UOKiK i Ministerstwa Rolnictwa i tam od momentu doręczenie te instytucje będą miały 14 

dni na zgłaszanie sprzeciwu co do przejrzystości udzielania pomocy. Terminy określone w 

poprzedniej uchwale upłynęły, zostaną uchwalone dłuższe. Tak to wygląda w tym roku”. 

 

Radny Marek Szostek Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 

poinformował, że po sesji dn. 17.06.2011r. odbędzie się wyjazdowe posiedzenie komisji 

oświaty do placówek oświatowych w miejscowościach: Tyrowo, Samborowo, Zwierzewo, 

Lubajny, Stare Jabłonki. Prosił sołtysów o zgłaszanie ewentualnych uwag dotyczących tych 

placówek. 

 

Radna Barbara Stabiński prosiła o ujęcie w planie komisji wyjazdowej zwizytowanie 

świetlicy w Kątnie 

Radny Pan Szostek na powyższe wyraził zgodę. 

 

Ad. 15. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady IX Sesji o godz. 14.50. 

Na tym protokół zakończono. 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:                   Przewodniczący Rady 

Agnieszka Jakubowska                      Janusz Sadowski                    Andrzej Wiczkowski 



Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Ostróda o pracach w okresie 

między VIII a IX Sesją Rady Gminy 
 

Spotkania, konferencje, uroczystości: 

 

1. Samorządowe Forum Ekologiczne w Starych Jabłonkach. 

2. Organizacja XI Rajdu Rowerowego Góra Dylewska 2011r. 

3. Wizyta delegacji ze Szwajcarii. 

4. Wizyta z delegacją na Litwie - Obchody 500 - lecia miasta partnerskiego Silute.  

5. Gminny Dzień Strażaka w Starych Jabłonkach 

6. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „czyste Środowisko”. 

7. W okresie od 23.05.2011r. do 10.06.2011r. Wójt Gminy Ostróda przebywa na urlopie. 

 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda 

 

1. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w jednostkach organizacyjnych 

gminy Ostróda (Gimnazjum Durąg, Przedszkole Pietrzwałd, Zespół Szkół im. M. 

Kopernika w Samborowie) 

2. Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad realizacji projektów z zakresu profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w bezpiecznych 

miejscach spędzania wolnego czasu. 

3. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej Kraplewo działka o pow. 

0,51ha, Worniny o pow. 0,10ha) 

4. Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji  

z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2011r. 

5.  Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego (budynek byłej 

świetlicy w Ornowie. 

        6. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie   

            zadania pod nazwą ,, Sporządzenie  projektów decyzji o warunkach  zabudowy  

            i projektów decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego  z terenu    

            gminy  Ostróda ” 

 

 

 



Przygotowanie projektów uchwał: 

 

1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011r. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2011-2014. 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych 

przedszkolach prowadzonych przez gminę Ostróda. 

4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Kanału Elbląskiego. 

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo. 

6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Idzbark. 

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Reszki. 

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pietrzwałd. 

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wysoka 

Wieś. 

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Szyldak. 

 


