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Protokół nr XV/11 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 25 listopada 2011r. godz. 13.00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XV 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 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 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 XIV Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

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

5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Ostróda. 

6. Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych. 

7. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od 

nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 

8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie i nadania statutu. 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania  

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak 

również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki 

okresowe, zasiłki celowe na ekonomiczne usamodzielnienie. 

10. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2012. 
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11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 

12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu 

Obsługi Komunalnej w Ostródzie. 
13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zamknięcie obrad.                                                                      

 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy. 

 

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

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

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

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

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  XIV 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. 

Ad. 4. 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011r. odczytał Pan Andrzej 

Wiczkowski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

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 XV/80/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie zmian 

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

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady Pan 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 XV/81/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie 

określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Ostróda -   stanowi załącznik nr 5  do protokołu.  

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych. 

 

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 XV/82/11 Rady Gminy Ostróda  w sprawie podatku od środków 

transportowych - stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 7. 
Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od  nieruchomości, podatek 

rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 

podatku leśnego. 

 

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 XV/83/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie 

określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek 

leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku 

leśnego - stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Wygodzie i nadania statutu. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski w nawiązaniu do przedstawionego 

sprawozdania przez Wójta Gminy Ostróda, powiedział, iż Pan Wójt omówił genezę powstania 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie. 
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Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Danucie Niemanowskiej dyrektor 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie, która poinformowała, że na komisjach 

radni wnioskowali o poszerzenie świadczonej opieki przez ŚDS dla osób po udarach, 

wylewach. W związku z powyższym zapis taki został dodany w statucie w § 3 pkt 2, i będzie 

to jednostka pobytu dziennego typu A,B,C. 

 

Przewodniczący Rady 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 - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 2 głosy. 

 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XV84/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w 

Wygodzie i nadania statutu - stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad 

zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe na ekonomiczne 

usamodzielnienie. 

 

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 XV/85/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie 

ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i 

specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub 

całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zasad zwrotu 

wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe na ekonomiczne 

usamodzielnienie - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2012. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 
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Uwag do projektu nie zgłoszono. 

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

14 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XV/86/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie 

rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 - 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi Zakładu Obsługi Komunalnej Panu Janowi 

Ignaczewskiemu, który poinformował, że podwyżka dotyczy odprowadzanych ścieków do 

sieci miejskiej. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

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 XV/87/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków - stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Obsługi 

Komunalnej w Ostródzie. 

 

Pan Jan Ignaczewski Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej przedstawił zaistniały spór 

pomiędzy Panem Krzysztofem P. zamieszkałym w Nastajkach a zakładem. Sprawa dotyczy 

odcięcia wody Panu Krzysztofowi P. z uwagi na brak płatności za świadczoną usługę. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag 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. 
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Uchwała Nr XV/88/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej - stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Grażynie Ostas sołtys sołectwa Turznica. 

 

Pani Ostas w nawiązaniu do przeprowadzonej zbiórki pieniężnej dla rodziny z Samborowa, w 

której urodziły się trojaczki, poinformowała o zebranej kwocie i dokonanych wydatkach.  

 

Przewodniczący Rady podziękowała pani sołtys za zaangażowanie. 

 

Radna Barbara Stabińska zgłosiła wniosek o zatrudnienie na pełny etat pani z obsługi w 

szkole w Starych Jabłonkach. Powiedziała, że osoba ta otrzymuje premie za palenie w piecach 

jednak są nieadekwatne do wykonywanej pracy. Ponadto osoba ta poświęca nie 4 godz. na tę 

pracę a 8 godz. Dodała, że jest tak od ponad 13 lat. 

Ponadto, Pani Stabińska nawiązując do zapisanych w budżecie remontów trzech pieców 

powiedziała, że nie pamięta ile razy piece te były remontowane. Problem jest innego typu a 

mianowicie trzy piece grzeją na jednym lufcie. Radna stoi na stanowisku, że należałoby 

przymierzyć się do centralnego ogrzewania. 

  

Radna Zofia Stankiewicz podziękowała za oddane podpisy odnośnie złożonego protestu przy 

budowie drogi E7. Poinformowała, że petycja zostanie przekazana w przyszłym tygodniu, 

natomiast w najbliższym tygodniu odbędzie się w tej sprawie spotkanie z Senatorem 

Stanisławem Gorczycą. 

 

Radny Dominik Serafin przybliżył problem domniemanej budowy biogazowni w Smykówku. 

Pan Serafin powiedział, że był taki czas, że jeździła jedna cysterna dziennie obecnie 

przyjeżdża pięć po ok. 30 ton. Teren jest zamknięty jeden człowiek, któremu udało się wejść 

powiedział, że rowek odstojnika zbliża się do ujęcia wody w Smykówku. Prosił o odpowiedź 

na piśmie, gdyż mieszkańcy tego wymagają. 

 

Głos w sprawie biogazowni zabrał Pan Jan Ignaczewski dyrektor Zakładu Obsługi 

Komunalnej, który powiedział, że biogazownie działają ponad 22 lata. Część ludzi nie wie co 

to jest  biogazownia, jest to osad ściekowy wytworzony w wyniku fermentacji. Pan dyrektor 

dodał, że Polska zobowiązana jest przez unię do wytwarzania energii odnawialnej, co daje 

spadek ilości osadu. Osad fermentowany bardzo dobrze się odnawia, nie śmierdzi a materiał 

organiczny musi wrócić do gleby. Na zakończenie stwierdził, że nie znane jest mu w tym 

ujęciu zagrożenie wody. 

 

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin odnosząc się do zgłoszonego wniosku radnej 

Barbary Stabińskiej powiedział, że uchwalanie budżetu określa procedura. Do tegorocznego 

projektu budżetu wpłynęło bardzo dużo wniosków. Oprócz wniosków radnych są wnioski z 

zebrań wiejskich, merytoryczne od mieszkańców. Brak jest pieniędzy, jeśli nie ma pokrycia w 

dochodach trudno jest zbilansować wydatków. 

Następnie Pan Wójt odniósł się do wniosku radnego Dominika Serafina i powiedział, że w 

przypadku Smykówka prowadzona jest procedura środowiskowa. Stwierdził, że sprawa 

powinna być znana, tym bardziej, że inwestor był na zebraniu w Smykówku i poinformował o 
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zakresie działania firmy. Natomiast jeśli chodzi o ujęcie wody to pan dyrektor Ignaczewski 

trzyma rękę na pulsie. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy w tej kwestii wydana jest decyzja. 

Wójt Gminy Ostróda  odpowiedziała, że do mocy 500 KW nie wymagana jest decyzja 

środowiskowa. 

 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 12. 

 

Zamknięcie obrad 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady XV  Sesji o godz. 14.50. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:           Sekretarz obrad:                   Przewodniczący Rady 

 

Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                    Andrzej Wiczkowski 

 

 

 


