
Protokół nr XIX/12 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 

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, Z-cę Skarbnika Gminy Danutę Kucharczuk, Dyrektora 

GOPS Danutę Niemanowską, Dyrektora GOK Martę Żeberek, 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. 

 

 

Pan Andrzej Wiczkowski, Przewodniczący Rady odczyt porządek posiedzenia Sesji: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 2012r. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda 2012-2015 

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r. 

7. Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Klonowo. 

8. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2012r. 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej 

sołtysom sołectw Gminy Ostróda. 



10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objecie granicami Warmińsko-Mazurskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości na terenie Gminy Ostróda. 

11. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2012r. 

12. Projekt uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przez dotychczasowych 

użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu  

do nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda, zabudowanych na cele 

mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę. 

13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty  

dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania 

ścieków. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zamknięcie obrad. 

 

Porządek obrad Sesji przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XVIII 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 

XVIII 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  XVIII 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. 



Pan Marek Szostek odnosząc się do zarządzenia w sprawie kontroli w placówkach 

oświatowych na terenie Gminy Ostróda, zapytał czy w planowanych kontrolach będzie brała 

udział Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. 

 

Pan Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin wyjaśnił, że w kontrole mają charakter 

administracyjny i nie przewiduje udziału członków komisji  w ww. kontrolach. Poinformował 

również, że w konkursach na dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych będzie brał 

udział przedstawiciel Rady Gminy Ostróda.  

 

Ad. 4. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012r. odczytał Pan Andrzej Wiczkowski 

Przewodniczący Rady Gminy. 

 

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 XIX/111/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian 

w budżecie na 2012r. - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda 2012-

2015 odczytał Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

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 XIX/112/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015 - stanowi załącznik 

nr 5  do protokołu.  

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody nas wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r. 

odczytał Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

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 XIX/113/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012r. w sprawie 

wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013r. - stanowi załącznik nr 6 

do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Klonowo odczytał Pan 

Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady Gminy. 
 

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 XIX/114/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012r. w sprawie 

zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Klonowo - stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2012r. odczytał Pan 

Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

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

15 radnych:  

„za” przyjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 2 głosów. 

 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIX/115/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012r. w sprawie 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2012r. - stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej 

sołtysom sołectw Gminy Ostróda odczytał Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady 

Gminy. 

 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

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

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 2 głosy. 

 



Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIX/116/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012r. w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej sołtysom sołectw Gminy 

Ostróda - stanowi załącznik nr 9  do protokołu.  

 

Ad. 10. 

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

Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości na terenie Gminy Ostróda odczytał Pan 

Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

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 XIX/117/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012r. w sprawie 

wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej nieruchomości na terenie Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 10  do 

protokołu.  

 

Ogłoszono przerwę 5 minut. 

 

Ad. 11.  

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2012r. 

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: (nie głosowała radna Zofia Stankiewicz) 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIX/118/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012r. w sprawie 

wprowadzenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2012r. - stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przez dotychczasowych 

użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu  

do nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda, zabudowanych na cele 

mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę odczytał Pan Andrzej 

Wiczkowski Przewodniczący Rady Gminy. 



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 XIX/119/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012r. w sprawie 

warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości przez dotychczasowych użytkowników 

wieczystych i współużytkowników wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Ostróda, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo 

przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę - stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

W tym punkcie Pan Przewodniczący oddał głos Panu Janowi Ignaczewskiemu, Dyrektorowi 

Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie. 

Pan Jan Ignaczewski przedstawił wniosek o zmianę taryf, który jest spowodowany 

wzrastającymi kosztami, a przede wszystkich interpretacją UKS, która wskazała, że ZOK 

musi zapłacić ok. 900 tyś. zł podatków do budżetu Gminy Ostróda, dodatkowo podatek VAT 

ok. 90 tyś zł. Pan Dyrektor poinformował, że taryfy ustalane są na 12 miesięcy, ostatni 

podwyżka cen wody była w roku 2011, a odbiór ścieków w roku 2009. 

 

Pan Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski poinformował, że wniosek o zmianę taryf 

był szeroko analizowany. Poinformował również, że Wójt wyszedł z inicjatywą, aby kwotę 

zapłaconego podatku w wysokości ok. 900 tyś zł, przekazać na dofinansowanie do taryf  

za dostawę wody i odbiór ścieków. 

 

Sołtys Jerzy Kamiński zapytał, czy w przypadku kiedy ludzie nie będą chcieli się przyłączać  

i nie będą płacić, czy mogą kopać swoje studnie? 

 

Pan Wójt Gminy Ostróda wytłumaczył, że w przypadku gdy jest zbiorowe odprowadzanie 

ścieków (tam gdzie jest kanalizacja), zbiorowe zaopatrzenie w wodę, nie można kopać studni. 

Jest to możliwe tylko w zabudowach kolonijnych. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Sadowski zaznaczył, że jeżeli Rada nie podejmie uchwały 

o podwyższeniu taryf, nie będzie możliwości przekazania kwoty 900 tyś zł,  

na dofinansowanie do ww. taryf.    

 

 

Po zakończeniu  dyskusji, Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały. 

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

15 radnych: 

„za” nie czytaniem całej uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 



Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIX/120/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012r. w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 

odprowadzania ścieków - stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty  

dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania 

ścieków odczytał Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

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

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIX/121/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012r. w sprawie 

ustalenia stawek dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków - stanowi 

załącznik nr 14  do protokołu.  

 

Pan Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski poprosił Pana Dyrektora Zakładu Obsługi 

Komunalnej w Ostródzie o przygotowanie informacji o nowych stawkach, przekazanie  

ich sołtysom, na tablice ogłoszeń. 

 

 

Ad. 15. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Radna Zofia Stankiewicz zabrała głos w sprawie aktualnych działań Warmińsko - Mazurskiej 

Izby Rolniczej. Poinformowała, że po negocjacjach oraz złożonych petycjach w sprawie 

wykupu działek pod budowę dróg, ustalono, że ceny działek będą brane jako działki 

inwestycyjne, a nie jako działki rolne. Zaprosiła wszystkich również na spotkanie z Ministrem 

Rolnictwa Markiem Sawickim na 2 kwietnia 2012r.  

 

Sołtys Zbigniew Wójcik zapytał o podział środków z gminnego programu rozwiązywania 

problemów uzależnień, na boisko sportowe w Smykowie. Ponieważ w poprzednim roku było 

dofinansowane boisko sportowe w Turznicy, i w tym roku również 13.000 zł zostaje 

przeznaczone na plac zabaw. 

 

Wójt Gminy Ostróda Pan Gustaw Marek Brzezin  poinformował, że były składane wnioski 

przez poszczególnych radnych do Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw 

Społecznych. Analiza była prowadzona w radzie. 

 

Radny Janusz Sadowski poinformował, że został urażony wypowiedzią Pana Zbigniewa 

Wójcika, ponieważ boisko sportowy było modernizowane trzy lata. Gmina dofinansowała  

w kwocie 15.000 zł na wykonanie łapaczy.  

 



Sołtys Grażyna Ostas poinformowała, że mieszkańcy wsi Turznica sami wykonują prace 

porządkowe, sami pozyskują materiały, np. ze złomu. 

 

Pan Marek Szostek, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych 

poinformował, że wpłynęło 9 wniosków, konsultował się z radnymi w tej sprawie, brali pod 

uwagę wnioski, które są już zaczęte.  

 

Pani Małgorzata Czerwona zaznaczyła, że w programie brakuje pieniędzy na wyjazdy  

dla dzieci i młodzieży. Zauważyła, że dobrym jest zakup, wyposażenie placu zabaw,  

ale ważniejszym jest aby dzieci mogły się rozwijać, coś zwiedzić, wypocząć. 

 

Radna Magdalena Muraszko poinformowała, że ideą przekazywania środków finansowych na 

place zabaw było to, żeby zostało coś trwałego. Wyposażenie placów zabaw to efekt 

długofalowy. 

 

Radny Jan Żeberek zaznaczył, że początkowo miały być wytypowane place zabaw, budowane 

od podstaw, a nie doposażenie istniejących. Zaznaczył, że czuje niedosyt z tego powodu. 

 

Wójt Gminy Ostróda Pan Gustaw Marek Brzezin poinformował o odejściu dwóch pracownic 

Urzędu Gminy Ostróda, p. Zdzisławy Michałowicz i p. Elżbiety Brodeckiej. 

Złożył również wszystkim najlepsze Życzenia Wielkanocne. 

 

Pan Przewodniczący Andrzej Wiczkowski przypomniał wszystkim radnym o terminie 

składania oświadczeń majątkowych, maksymalnie do 16.04.2012r.  

 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 16. 

Zamknięcie obrad 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady XIX  Sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

Zaprotokołowała:           Sekretarz obrad:                   Przewodniczący Rady 

 

Marta Podgórska                         Janusz Sadowski                    Andrzej Wiczkowski 

 

 

 

 


