
Protokół nr XVIII/12 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 24 lutego 2012r. godz. 13:00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XVIIII 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 sekretarza 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. 

Przewodniczący Rady poprosił o powstanie wszystkich zgromadzonych na  sesji i uczczenie 

pamięci chwilą ciszy za zmarłych Henryka Konkla i Jana Wróbla. 

 

Wójt Gminy zgłosił wniosek o zniesienie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu gminy 

Ostróda na lata 2012-2032. 

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. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Następnie Pan Andrzej Wiczkowski, Przewodniczący Rady odczytał nowy porządek 

posiedzenia Sesji: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy. 



3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-

Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości na terenie Gminy Ostróda. 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych 

logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz ustalenia zniżek 

dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych. 

7. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Lipowie. 

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Górka. 

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Samborowo, gmina 

Ostróda. 

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części 

miejscowości Samborowo, gmina Ostróda. 

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części 

miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda. 

 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Porządek obrad Sesji przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XVII 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 

XVII 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  XVII 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. 

Radny Andrzej Bartnicki, zapytał kto jest w składzie komisji powołującej Kierownika 

Środowiskowego Domu Samopomocy Wygodzie. 

Sekretarz Andrzej Pęziński wskazał, iż w skład komisji wchodzą: 

Sekretarz Andrzej Pęziński- Przewodniczący, 

Skarbnik Maria Andrychowska- Za-ca, 

Elżbieta Kulesza, 

Teresa Ołowska, 

Beata Czerkas,  

Danuta Niemanowska. 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał jeszcze, kto ustalał  kryteria, które powinien spełniać 

kandydat na Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie 

Sekretarz Andrzej Pęziński odpowiedział, że formalnie to Wójt gminy, podając  

to do wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, wskazując tam wymogi formalne oraz 

terminy rozstrzygnięć. Wymogi te są skonsultowane z odpowiednimi pracownika mi Urzędu 

Gminy i nie mogą one wykraczać poza uwarunkowania prawne w tej materii. 

Radny Łukasz Nowicki, zapytał czy jakiś pracownik Urzędu Gminy nie mógłby  wystawiać 

dec. o warunkach zabudowy, wówczas byłoby prościej wyjaśnić dlaczego zastosowano takie 

a nie inne rozwiązanie. 

Wójt Gminy Gustaw Marek Brzezin wyjaśnił, iż w perspektywie może być tak,   

że te działania może prowadzić pracownik UG, musi mieć oczywiście do tego odpowiednie 

uprawnienia. Wskazał, iż w tym kierunku szkoli się kierownik referatu RGP Pan Artur 

Lewartowski i jeśli przedstawi zaświadczenie, że może pełnić funkcje urbanisty,  

to z pewnością przy pewnej restrukturyzacji wewnętrznej UG, może to być pracownik własny 

na etacie. 

 

Ad. 4. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 

budżetowej 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 XVIII/103/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2012r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - stanowi załącznik  

nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości na terenie Gminy Ostróda. 

 

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 XVIII/104/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie 

wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej nieruchomości na terenie Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 5  do 

protokołu.  

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych 

logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz ustalenia zniżek dla osób 

pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych. 

 

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 - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 2 głosy. 

 

Rada Gminy podjęła uchwałę większością głosów zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVIII/105/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie 

ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych logopedów, pedagogów, 

psychologów, doradców zawodowych oraz ustalenia zniżek dla osób pełniących funkcje 

kierownicze w placówkach oświatowych - stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 



Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Lipowie 

 

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 XVIII/106/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie 

nadania imienia Gimnazjum w Lipowie - stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Górka. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych: (Tomasz Klimecki - zwolnił się u P. Przewodniczącego) 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVIII/107/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części miejscowości Górka- stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ogłoszono przerwę 5 minut. 

 

Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Samborowo, gmina Ostróda. 

 

P. Przewodniczący złożył wniosek o nie czytanie całej uchwały. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych: 

„za” nie czytaniem całej uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał w skrócie projekt uchwały. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 



 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVIII/108/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miejscowości Samborowo, gmina Ostróda- stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości 

Samborowo, gmina Ostróda. 

 

P. Przewodniczący złożył wniosek o nie czytanie całej uchwały. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych: 

„za” nie czytaniem całej uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał w skrócie projekt uchwały. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVIII/109/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Samborowo, gmina Ostróda - 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 11. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości 

Zwierzewo, gmina Ostróda. 

 

P. Przewodniczący złożył wniosek o nie czytanie całej uchwały. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych: 

„za” nie czytaniem całej uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

 

 

Przewodniczący Rady odczytał w skrócie  projekt uchwały. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 



-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVIII/110/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 24  lutego 2012r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda - 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin poprosił Pana Leszka Rochowicza Prezesa 

Zarządu ZUOK Rudno, o przedstawienie sytuacji związanej z zawieraniem umów na wywóz 

nieczystości. 

 

Pan Leszek Rochowicz poinformował, że PUK zabrał pojemniki na selektywną zbiórkę, 

ponieważ uznał to za nieekonomiczne. Zaproponował, że zakupi takowe pojemniki, ale 

warunkiem jest przekonanie mieszkańców gminy aby zawierali umowy na wywóz 

nieczystości z ZUOK Rudno. Wyjaśnił, iż cała procedura wypowiedzenia umowy z PUK i 

zawarcie z ZUOK Rudno trwa ok. 3 miesiące. 

 

Radny Dominik Serafin zapytał P. Rochowicza, jaki procent ludzi musi wyrazić zgodę na 

przejście do ZUOK Rudno aby mogli oni otrzymać pojemniki na selektywną zbiórkę. 

 

P. Rochowicz odpowiedział, iż na tą chwilę w całej gminie Rudno ma ok. 25% zawartych 

umów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wiczkowski wskazał, iż to, że ludzie nie przechodzą 

do Rudna jest wynikiem przyzwyczajenia a nie ceny, zaproponował także, aby pracownicy  

ZUOK-u roznieśli wnioski na rezygnację z PUK-u do wszystkich mieszkańców. 

 

Radny Janusz Sadowski, zapytał Wójta czy gmina może nakazać ludziom oczyszczania przy 

domowych studzienek. 

 

Wójt Gminy Gustaw Marek Brzezin odpowiedział, że są to zaniedbania z ok. 30 lat oraz 

stwierdził, iż prawo mówi jasno, że obowiązkiem właściciela jest oczyszczanie odcinka po 

odcinku. Dodał także, aby nakazać właścicielowi oczyszczania studzienek, trzeba najpierw 

rozpoznać co jest w gestii Starosty a co w gestii Wójta. 

 

Radny Dominik Serafin- zapytał, Pana Wójta co będzie z budynkiem po kotłowni  

w Smykówku,  skoro każdy mieszkaniec ma swoje ogrzewanie.    

 

Wójt Gminy Gustaw Marek Brzezin odpowiedział, iż w umowach mieszkańców wszystko 

jest napisane czy właścicielem budynku są mieszkańcy czy Agencja. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zajął głos w sprawie przestawienia stołów na sali sesyjnej Urzędu 

Gminy Ostróda. 

 

Wójt Gminy Gustaw Marek Brzezin odpowiedział, iż zawsze można próbować i czeka  

na propozycje. 



 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 13. 

Zamknięcie obrad 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady XVIII  Sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

Zaprotokołowała:           Sekretarz obrad:                   Przewodniczący Rady 

 

Katarzyna Palmowska                 Janusz Sadowski                    Andrzej Wiczkowski 

 

 

 

 


