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Protokół nr XIV/11 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 października 2011r. godz. 14.00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum – 15 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. 

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. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru. 

5. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego. 

6. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych  pomiędzy Gminą Miejską 

Ostróda a Gminą Ostróda w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu 

zbiorowego i opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

7. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy 

Ostróda na 2011 rok.  

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części miejscowości Wałdowo. 
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9.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zamknięcie obrad.     

 

Pan Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda zgłosił formalny wniosek o zdjęcie z porządku 

obrad pkt. 7, tj. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda 

na 2011 rok, argumentując tym, że w tej sprawie wydał stosowne zarządzenie w sprawie 

powołania dodatkowych członków w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Następnie Pan Wójt złożył drugi wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ostróda do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu 

nauczania w Gminie Ostróda WND-POKL.09.01.02-28-111/11 w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Wójt Gminy Ostróda uzasadnił złożony wniosek i powiedział, że gmina Ostróda wychodzi z 

propozycją przystąpienia do realizacji projektu - indywidualizacja procesu nauczania w Gminie 

Ostróda. Środki na realizacje projektu w 100% będą pochodzić z programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. Projekt będzie realizowany w 9 szkołach podstawowych. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał każdy zgłoszony wniosek przez Wójta 

Gminy Ostróda pod głosowanie. 

Rada Gminy Ostróda przyjęła jednogłośnie zaproponowane zmiany do porządku obrad zgłoszone 

przez Wójta Gminy Ostróda. 

 

Następnie Radny Łukasz Wolf Przewodniczący Komisji Rewizyjnej złożył wniosek o 

wprowadzenie zmian do porządku obrad XIV Sesji, tj. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r. 

Pan Andrzej Pęziński Sekretarz Gminy powiedział, że taki projekt powinien być uzgodniony 

wewnętrznie w tym temacie powinno odbyć się posiedzenie komisji. Dodał, że nic nie stoi na 

przeszkodzie aby w tym temacie odbyła się kolejna sesja rady. 

 

Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że jeśli Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej jest przygotowany to dobrze byłoby, żeby plan został wprowadzony do 

porządku dzisiejszej sesji, gdyż nie wiadomo czy do 10 listopada odbędzie się sesja. 
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Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pod 

głosowanie. 

Rada Gminy Ostróda jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad XIV po wprowadzonych zmianach. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy. 

3.Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4.Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru. 

5.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego. 

6.Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych  pomiędzy Gminą Miejską 

Ostróda a Gminą Ostróda w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu 

zbiorowego i opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ostróda do realizacji projektu 

„Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda WND-POKL.09.01.02.-28-111/11 

8.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części miejscowości Wałdowo. 

9.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda. 

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r. 

11.Wolne wnioski i informacje. 

12.Zamknięcie obrad.     

Uwag nie zgłoszono do nowo zaproponowanego porządku obrad. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XIII Sesji był wyłożony 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 XIII 

sesji.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych 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  XIII Sesji Rady Gminy. 
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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. 

Ad. 4. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru. 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

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

15 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIV/73/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2011r. w sprawie 
ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru - stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

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

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIV/74/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2011r. w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego  - stanowi 

załącznik nr 5  do protokołu.  

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Miejską 

Ostróda a Gminą Ostróda w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu 

zbiorowego i opieki bezdomnych zwierząt. 

 

.............................................. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

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

15 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XIV/75/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2011r. w sprawie 

zawarcia porozumień międzygminnych pomiędzy Gminą Miejską Ostróda a Gminą 

Ostróda w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego i 

opieki bezdomnymi zwierzętami - stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 7. 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ostróda do realizacji projektu „Indywidualizacja 

procesu nauczania w Gminie Ostróda WND-POKL.09.01.02.-28-111/11 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Janinie Roman Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i 

Sportu. 

Pani Roman powiedziała, że projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług 

edukacyjnych. Projekt obejmie 190 uczniów z klas I-III, w 9 szkołach podstawowych w 

okresie od 1 września 2011r. do 31 sierpnia 2012r. Szacowana całkowita wartość projektu 

wynosi 275.357,40zł. Środki na realizację projektu w 100% będą pochodzić z programu 

Operacyjnego Kapitału Ludzkiego nie wymagany jest wkład własny. W każdej placówce 

łączna ilość godzin na wszystkie zajęcia wynosi 150h. Pani Kierownik dodała, że 

zabezpieczone są środki w projekcie dla koordynatorów projektu, jednak pracownicy referatu 

oświaty i finansów są związani merytorycznie z realizacją projektu i z tego tytułu nie 

otrzymują wynagrodzenia. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, dlaczego pracownicy urzędu będą robili to nieodpłatnie. 

Pani Janina Roman Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedziała, że projekt 

jest trudny i nie przewiduje kosztów dla pracowników. 

  

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

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

15 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

 

Uchwała Nr XIV/76/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2011r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Ostróda do realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania 

w Gminie Ostróda WND-POKL.09.01.02.-28-111/11 - stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części miejscowości Wałdowo. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

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

15 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIV/77/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2011r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części 

miejscowości Wałdowo - stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części miejscowości Kajkowo gmina Ostróda odczytała Przewodniczący Rady Pan 

Andrzej Wiczkowski. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

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

15 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

 

Uchwała Nr XIV/78/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2011r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części 

miejscowości Kajkowo gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad. 10. 

Następnie Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski udzielił głosu Przewodniczącemu 

Komisji Rewizyjnej Panu Łukaszowi Wolf. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r.  

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

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

15 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIV/79/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r. - stanowi załącznik 10 do 

protokołu. 

 

Ad. 11. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Pani Grażyna Ostas sołtys sołectwa Turznica (radna powiatu ostródzkiego) zwróciła się do 

obecnych o wsparcie finansowe dla młodego małżeństwa z Samborowa, którym urodziły się 

trojaczki.  

 

Radna Zofia Stankiewicz poinformowała, że dn. 31.10.2011r. Izba Rolnicza Powiatu 

Ostródzkiego zorganizowała spotkanie w sprawie odszkodowań za przejęcia gruntów w 

ramach budowy drogi krajowe E7. Ponadto do dn. 8.11.2011r. zbierane będą podpisy a 

następnie wysłana petycja do premiera o zmianę rozporządzenia. 
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Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy urząd gminy jest w stanie pomóc rolnikom, którzy będą 

mieli wyprowadzić się ze swojego domu. 

 

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin powiedział, że sytuacja jest znana od ponad 

roku, nie ma takiego przypadku, że ktoś czegoś nie wie. Rolnicy wiedzą, że na ich posesjach, 

gospodarstwach będzie droga. Nie sądzę, żeby nagle nastąpiła kwesta eksmisji. Cały odcinek 

drogi E7 nie do końca jest pewny. Swojego czasu odbyło się spotkanie w urzędzie, pełne 

gremium było, udzielano wyjaśnień. Osoby, które będą musiały opuścić dom z tego tytułu 

żadnych zaliczek nie otrzymają. Pan Wójt dodał, że według niego tej inwestycji tak szybko 

nie będzie. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski powiedział, że rada w tej sprawie nie może 

nic zrobić, nie ma głosu. Owszem wspiera inicjatywę, jednak na tym rola rady się kończy. 

  

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 12. 

 

Zamknięcie obrad 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady XIV  Sesji o godz. 16.05. 

 

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 XIII a XIV Sesją Rady Gminy 
 

Zarządzenie 

1. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych wniosków o 

udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z 

tytułu opłat i kar środowiskowych. 

2. W sprawie przeprowadzenia odbioru zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na 

ul. Bursztynowej w m. Wałdowo” 

3. W sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego 

deficytu budżetu gminy Ostróda. 

4. W sprawie wydzierżawienia części działki gruntu stanowiącej własność Gminy 

Ostróda. 

5. W sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod 

nazwą „Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x2 dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie”. 

6. W sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej, :Konkurs komputerowy pod 

hasłem: „Jan Paweł II na Warmii i Mazurach” oraz Konkurs Plastyczny pod hasłem 

„Jan Paweł II wśród dzieci” 

7. W sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod 

nazwą Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy w m. Wygoda. 

8. W sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod 

nazwą udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego 

deficytu w budżecie gminy na 2011r. 

9. W sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania 

budżetu Gminy Ostróda za III kwartał. 

10. W sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego (Idzbark, działka o pow. 

0,06ha. 

11. W sprawie powołania dodatkowych członków w skład Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Spotkania, konferencje, uroczystości: 

1. Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. 

2. Spotkanie Rad Powiatowych Izb Rolniczych. 

3. Spotkanie w sprawie budowy schroniska dla zwierząt. 

4. Podpisanie wniosku o dofinansowanie „Budowa strefy przedsiębiorczości w Gminie 

Ostróda”. 

5. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji nt. „Wykonywanie kary ograniczenia wolności i 

rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych”. 

6. Udział w posiedzeniach Rady budowy. 

7. Wręczenie stypendiów dla młodzieży „Równe szanse” - Fundacja Rozwoju Regionu 

Łukta. 

8. Udział w posiedzeniu Zespołu d/s koordynacji działań Euro 2012. 



9. Gminny Dzień Edukacji Narodowej w SP Brzydowo. 

10. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

11. Podpisanie umowy na „Budowę kanalizacji Wysoka Wieś - Glaznoty”. 

12. Odbiór drogi na ul. Bursztynowej w Wałdowie. 

13. Odbiór drogi w miejscowości Rudno. 

Przygotowanie projektów uchwał: 

 

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru. 

2. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego. 

3. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych  pomiędzy Gminą Miejską 

Ostróda a Gminą Ostróda w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu 

zbiorowego i opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

4. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki  

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy 

Ostróda na 2011 rok.  

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części miejscowości Wałdowo. 

6.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda. 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ostróda do realizacji projektu 

„Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Ostróda WND-POKL. 09.01.02-28-111/11 w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 


