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Protokół nr XIII/11 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 

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 Gustawa Marka Brzezina,  Skarbnika Gminy Marię Andrychowską, kierowników 

referatów urzędu gminy oraz sołtysów z jednostek pomocniczych oraz przybyłych gości. 

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 Pana Dominika Serafin 

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. Wręczenie nominacji pracowniczych. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XII  Sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

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

      lata 2011 - 2014.  

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

7.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet  

     przysługującej sołtysowi za udział w pracach Rady Gminy. 

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

9.  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji partnerskiego  

     projektu : „Pokaż na co Cię stać!” 

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015. 
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12. Projekt uchwały w sprawie zezwolenia na używanie nazwy miejscowości. 

13. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącej się   

      Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zamknięcie obrad.                                                                      

Uwag do przedłożonego porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Ad. 2. 

Wręczenie nominacji pracowniczych. 

W chwili obecnej Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski złożył gratulacje Panu 

Gustawowi Markowi Brzezinowi  za otrzymane odznaczenie Złotym Krzyżem Zasługi. 

Następnie. 

Pan Wójt otrzymał kwiaty i gratulację również od przedstawicieli sołtysów. 

Następnie Wójt Gminy Ostróda Pan Gustaw Marek Brzezin podziękował Pani Małgorzacie 

Siniakiewicz za pełnienie funkcji Pełnomocnika Wójta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień. 

Kolejne gratulacje Wójt Gminy Ostróda Pan Gustaw Marek Brzezin oraz Przewodniczący 

Rady Pan Andrzej Wiczkowski złożyli gratulacje: 

- radnej Pani Zofii Stankiewicz, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Idzbark - moja 

ojczyzna” w związku z odznaczeniem Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Następnie, 

- Pani Grażynie Lipińskiej Dyrektor Gimnazjum w Durągu w związku z powierzeniem 

funkcji dyrektora na kolejne pięć lat. 

- Pani Magdalenie Sikorskiej w związku z powierzeniem funkcji pełnomocnika Wójta d/s 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 

Ad. 3. 

Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad XII Sesji były wyłożone do 

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

 

Uwag do protokołów nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad XII 

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, 
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-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

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

 

Ad. 4. 

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. 

 

Radna Pani Zofia Stankiewicz nawiązując do odbytego spotkania Wójta Gminy Ostróda z 

Burmistrzami i Wójtami na temat budowy schroniska dla zwierząt zapytała, czy poruszany 

był temat czipowania zwierząt. Dodała, że takie rozwiązanie ograniczyłoby ilość bezdomnych 

zwierząt. 

Pan Wójt odpowiedział, że takie rozwiązanie w naszym położeniu przyniosłoby tylko wtedy 

skuteczny efekt, jeśli miasto uczestniczyłoby w tym projekcie. 

Radny Marek Szostek zapytał w jakim procencie gmina Ostróda będzie partycypować w 

kosztach budowy schroniska, jeśli zakłada się lokalizacje budowy schroniska w gminie 

Ostróda w Wyżnicach. Następnie zapytał, czy istniejąca droga będzie brana pod uwagę do 

remontu. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że podobnie jak przy każdej inwestycji koszty rozkładane 

są proporcjonalnie do liczby mieszkańców a warunki będą zawarte w podpisanym  

porozumieniu. 

Pani Elżbieta Tomczyk sołtys sołectwa Tyrowo powiedziała, że przy odbiorze śmieci z 

kontenerów  przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, zostaje bałagan. Pani sołtys 

zapytała, czy gmina ma na to wpływ. 

Pan Gustaw Marek Brzezin powiedział, że od firmy należy bezpośrednio wymagać czystości. 

Dodał, że są inne firm z którymi współpraca przebiega dobrze a PUK jest tam dlatego, że 

mieszkańcy mają z nimi zawarte umowy.   

Więcej uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 min przerwy. 

Po przerwie przystąpiono do realizacji pkt 5 porządku obrad 

 

Ad. 5. 

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

2011-2014. 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 
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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 XIII/64/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 września 2011r. w sprawie 

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

załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy na 2011r. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu 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 XIII/65/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmian  

budżetu gminy na 2011r. - stanowi załącznik nr 5  do protokołu.  

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet 

przysługującej sołtysowi za udział w pracach Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu 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 XIII/66/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 września 2011r. w sprawie zasad 

otrzymywania i wysokości diet przysługującej sołtysowi za udział w pracach Rady 

Gminy- stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

 
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu.  

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu 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. 
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

 

Uchwała Nr XIII/67/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 września 2011r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu - stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji partnerskiego 

projektu : „Pokaż na co Cię stać!”. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu 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 XIII/68/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 września 2011r. w sprawie 

przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji partnerskiego projektu : „Pokaż na co 

Cię stać!” - stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad.10. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła skarga Pana Mirosława Jaroszewskiego na 

niegospodarność środkami publicznymi. Po zapoznaniu się z zarzutami skarżącego na 

posiedzeniach komisji nie znajduje się potwierdzenia w ustalonym stanie faktycznym sprawy. 

W związku z powyższym Przewodniczący Rady prosił o podjęcie przygotowanej uchwały. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu 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 XIII/69/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 września 2011r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu.  

 

Ad. 11. 

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015. 

W tym punkcie: 

Przewodniczący Rady prosił  przewodniczącego zespołu o przedstawienie opinii o 

kandydacie na ławnika. 

Radna Anna Lewandowski przedstawiła zgłoszoną kandydatkę na ławnika Panią Halinę 

Juliannę Dworak, zamieszkałą w Samborowie. Pani Dworak pełniła funkcję sołtysa w 
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poprzedniej kadencji. Pani Lewandowska poinformowała, że wniosek spełnia wszystkie 

ustawowe warunki, istnieje również pozytywna opinia Wojewódzkiego Komendanta Policji.  

 

Pan Wiczkowski poinformował, że głosowanie na ławnika jest tajne, dlatego proponuje 

przystąpić do powołania spośród radnych 3 osobowej komisji skrutacyjnej.  

 

 

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono: radą Zofię Stankiewicz, radną Annę Lewandowska oraz 

radą Lilę Brzózka 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę do pracy w komisji skrutacyjnej. Uwag do składu komisji 

nie zgłoszono. 

 

Rada Gminy Ostróda jednogłośnie powołała komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru 

kandydata na ławnika na kadencję 2012-2015. 

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej  przedstawił radnym zasady głosowania na 

ławnika. 

Uwag nie zgłoszono. 

Zasady głosowania na ławnika na kadencję 2012-2015 zostały przyjęte jednogłośnie. 

W dalszej części komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania. 

 

Radna Zofia Stankiewicz  Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej rozdała radnym karty do 

głosowania a następnie wyczytywani z listy z imienia i nazwiska obecni na sesji radni 

podchodzili i wrzucali do urny kartę do głosowania z oddanym głosem. 

. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski przypomniał, że do dyspozycji jest parawan. 

 

W chwili obecnej Przewodniczący Rady podziękował za przeprowadzone głosowanie, 

poprosił komisję skrutacyjną o obliczenie głosów. W tym celu zarządził 5 min. przerwy. 

 

Po przerwie 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poprosił przewodniczącego komisji radną 

Panią Zofię Stankiewicz o odczytanie protokołu z wyborów kandydata na ławnika. 

 

Radna Zofia Stankiewicz odczytała protokół komisji skrutacyjnej, z którego wynika, że 

kandydatka na ławnika Pani Halina Julianna Dworak w wyniku głosowania tajnego otrzymała 

następującą ilość głosów. 

 

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

14 radnych: 

„za” wyborem kandydatki na ławnika oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

 

Karty do głosowania stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na 

kadencję 2012-2015. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 
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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 XIII/70/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 września 2011r. w sprawie 

wyboru ławników na kadencję 2012-2015 - stanowi załącznik 11 do protokołu. 

 

 

Ad. 12 

Projekt uchwały w sprawie zezwolenia na używanie nazwy miejscowości. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu 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 XIII/71/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 września 2011r. w sprawie 

zezwolenia na używanie nazwy miejscowości - stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 

Ad. 13. 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącej się   

Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu 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 XIII/72/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 września 2011r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej 

Organizacji Turystycznej - stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Radna Zofia Stankiewicz poinformowała, że dn. 3.10.2011r. w Hotelu Sajmino odbędzie się 

szkolenia dla rolników z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego. 
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Wójt Gminy Ostróda Pan Gustaw Marek Brzezin w nawiązaniu do otrzymanego odznaczenia 

Złotym Krzyżem Zasługi powiedział, że społecznik nigdy nie jest sam a to odznaczenie bez 

mieszkańców nie byłoby możliwe. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski nadmienił, że dzisiejszego dnia rada spotyka 

się ostatni raz przed wyborami, dlatego też zachęcił do licznego udziału w wyborach. 

 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 15. 

 

Zamknięcie obrad 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady XIII  Sesji o godz. 10.45. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:           Sekretarz obrad:                   Przewodniczący Rady 

 

Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                    Andrzej Wiczkowski 

 


