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Protokół nr XX/12 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 13 kwietnia 2012r. godz. 12:30 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 12:30 

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum – 12 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 

radnych) – prowadzący obrad Pan Andrzej Wiczkowski  powitał radnych,  Wójta Gminy 

Ostróda Gustawa Marka Brzezina,  Skarbnika Gminy Marię Andrychowską. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XX Sesji Rady Gminy. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda 

na lata 2012-2015. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 

4. Wolne wnioski i informacje. 

5. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczą Rady poinformował, że sesja została zwołana z uwagi na środki unijne, 

następnie dodał, że punkt dotyczący sprawozdania Wójta Gminy Ostróda o pracy w okresie 

między sesjami i przyjęcie protokołów nastąpi na kolejnej sesji.  

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad XX Sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 2,3 

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

2012-2015, Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012r. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Marii Andrychowskiej, która wyjaśniła iż niniejsze 

zmiany w budżecie są związane z ostatnim projektem jaki rada przyjmowała, chodzi o projekt 

unijny strefa przedsiębiorczości w Kajkowie. Na ostatniej sesji kwoty były zaokrąglone do 

pełnych setnych, a należy dopasować do pełnych groszy. Jest to przed przetargiem, kwoty 

będą ulegały zmianie, ale na tą chwilę należy zapisać tak jak we wniosku. W związku z 

powyższym proponuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 57,49zł. i zwiększyć 

wydatki unijne o 57,49zł. Pani Skarbnik dodała, że uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 
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Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015 jest związana z projektem zmian w 

budżecie. 

 

Uwag do projektów uchwał nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015. 

Przewodniczący Rady poddał przedstawiony projekt pod głosowanie. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 

12 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

 

Uchwała Nr XX/122/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015, stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy 

na 2012r. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał przedstawiony projekt pod głosowanie. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 

12 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

 

Uchwała Nr XX/123/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie zmian 

budżetu gminy na 2012r. – stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 4  

Wolne wnioski i informacje. 

 

Pan Gustaw Marek Brzezin podziękował za odbycie technicznej sesji dodał, że sytuacje takie 

zdarzają się coraz częściej,  jest to wymóg Urzędu  Marszałkowskiego na poniedziałek należy 

dostarczyć uchwałę. 

 

Pan Wójt poinformował, że do końca miesiąca należałoby wyznaczyć termin sesji i podjąć 

dwie uchwały, tj. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie oraz projekt uchwały w 

sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wygodzie.  

 

Radny Łukasz Wolf zapytał, czy nie można dziś kontynuować tych tematów. 
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Pan Wójt powiedział, że obydwie uchwały są zasadniczo proste o szkole wszyscy wiedzą  od 

dwóch lat. Pan Wójt poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie proponowanych zmian w 

budżecie. 

 

Pani Maria Andrychowska Skarbnik Gminy poinformowała, że wpłynęły ostateczne zmiany z 

budżetu państwa, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne. Gmina otrzymała 

ostateczną kwotę subwencji oświatowej oraz udział w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Subwencja oświatowa jest mniejsza o 65 tyś. zł. i brak pomysłu co zmniejszyć. 

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe o 218 tyś. od przyjętych w 

budżecie, również brak jest pomysłu co zmniejszyć. 

Dzisiejsza uchwała dotyczy dotacji celowej mniejszej, zwłaszcza dotacji celowej na zadania 

rządowe. Pozostałe zmiany to przesunięcia, chociażby ostatnie sugestie rady o przesunięcie 

programu alkoholowego, w niektórych pozycjach nastąpiły zmiany w paragrafach.  

 

Pan Wójt nawiązując do uchwały dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej w Wygodzie, 

powiedział, że uchwała jest terminowa z uwagi na wskazanie obwodu obecnym uczniom. 

Jeżeli nie dziś to należy ustalić termin kolejnej sesji na miesiąc kwiecień. 

 

W wyniku przeprowadzonej rozmowy ustalono termin kolejnej sesji na dzień 20.04.2012r. 

godz. 14.00. 

 

Radny Łukasz Wolf poinformował o śmierci byłego sołtysa Bernarda Kuchmeister z 

Wirwajd. Pogrzeb w sobotę o godz. 11.00 w Samborowie. 

 

Radny Łukasz Nowicki, poprosił Skarbnika Gminy o powtórzenie informacji co zostało 

zmniejszone w budżecie. 

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że subwencja oświatowa jest niższa od przyjętej w budżecie  

o prawie 65tyś. więc będzie dziura i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, co 

zdarzyło się po raz pierwszy od lat. W stosunku do roku poprzedniego najpierw było o 400tyś 

mniej a teraz 218 tyś, kwoty są poważne, gdyż ogólnie jest mniej o 618 tyś zł. Jeśli chodzi o 

udział w podatku dochodowym od osób fizycznych to jest to tylko informacja, sugestia, Rada 

może przyjąć albo nie. Ministerstwo jednak tych środków nam nie przekaże więc będzie 

dziura. Natomiast subwencja oświatowa musi być zgodna z planem, a plan jest zawyżony 

o 65 tyś. i należy szukać rozwiązania. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, z czego wynikają zmniejszenia subwencji oświatowej, 

przecież wiadomo ile dzieci będzie. 

 

Pani Skarbnik powiedziała, że subwencja była liczona na podstawie projektu z  poprzedniego 

okresu. Definitywnie widać, że dzieci jest mniej w stosunku do roku poprzedniego. 

 

W chwili obecnej dyskutowano o małej ilości uczniów w Szkole Podstawowej w Starych 

Jabłonkach. 

 

Radna Magdalena Muraszko zapytała co dalej z podziałem pokoi e Urzędzie Gminy, 

ponieważ GOPS dalej się ciśnie a pokoje stoją puste. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że wszystko jest w trakcie analizowania. Przedsięwzięcie 

jest poważne, należy przymierzyć się do podziału pomieszczeń biurowych kompleksowo. Pod 
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uwagę brany jest nie tylko GOPS, ale referat finansów, gminnym centrum reagowania 

kryzysowego, referat oświaty, referat inwestycyjny. Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Uzależnień czeka na koniec i aktualnie jego zmiana siedziby nie 

jest brana pod uwagę.  

 

Radna Barbara Stabińska zasygnalizowała o problemie zabrania przez PUK koszy na śmieci, 

dodała, że mieszkańcy nie zostali o tym fakcie powiadomieni a firma karze sobie szukać 

odbiorców. Następnie radna zapytała, jak przedstawia się sprawa budynku po byłej poczcie.  

 

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin odpowiedział, że budynek poczty nie może być 

przekazany w formie bezkosztowej. Jeżeli będzie sprzedawany to gmina może przystąpić do 

zakupu. Gdyby jednak była zgoda na zakup wówczas będą prowadzone rozmowy, aby 

przetarg odbył się w formie ograniczonej. 

 

Skarbnik Gminy Maria Andrychowska nawiązując do sprawozdania z wykonania budżetu, 

poinformowała, że radni w terminie do 30 marca br. otrzymali sprawozdanie z wykonania 

budżetu, do 30 maja br. Pan Wójt powinien przedłożyć sprawozdanie finansowe, prace nad 

tym trwają. Po otrzymaniu sprawozdania finansowego Komisji Rewizyjna napisze opinie o 

wykonaniu tych sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowe, termin absolutorium 

upływa dnia 30 czerwca. 

 

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin odpowiadając na wniosek radnej Barbary 

Stabińskiej dotyczący zabranych koszy przez PUK odpowiedział, że jest to bardzo dobra 

informacja i należy się dziwić ludziom, że muszą przekonać się na własnej skórze, że jest 

własna i konkurencyjna firma. Od roku cała gmina powinna mieć zawarte umowy w Rudnie. 

Wina jest mieszkańca, który nie wiadomo z jakiej przyczyny tkwi przy firmie, która jest i 

droższa i kończy się jej działalność. Pan Leszek Rochowicz Prezes ZUOK Rudno 

wielokrotnie jeździł i zachęcał do współpracy. 

 

Radny Andrzej Bartnicki nadmienił, że jest to temat złożony, ponieważ w czasie kiedy zostały 

mu wydane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wyraźnie było napisane, że na 

wywóz nieczystości należy zawrzeć umowę z PUK-iem. Było to w roku 2001 lecz te 

przyzwyczajenia idą na mieszkańców z góry. 

 

Radny Jan Żeberek powiedział, że należałoby zająć się sprawą wysypiska śmieci w Morlinach 

póki jeszcze PUK istnieje. W promieniu 200m jest mnóstwo śmieci. 

 

Radny Andrzej Bartnicki nawiązują do uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie 

likwidacji Szkoły Podstawowej w Wygodzie powiedział, że w uzasadnieniu mowa jest o 

obecnym zatrudnieniu 7 nauczycielach, tylko jedna osoba posiada uprawnienia emerytalne. 

Pan Bartnicki zapytał co z pozostałymi nauczycielami. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że nauczycielom  należą się odprawy, następnie 

zwolnienia, a co dalej zamierzają zrobić należy pytać bezpośrednio tych nauczycieli. 

Indywidualnie z nikim nie są prowadzone rozmowy, może dyrektor szkoły coś wie więcej. 

 

Radna Lila Brzózka nadmieniła, że kadra w Środowiskowym Domu Pomocy w Wygodzie jest 

już obsadzona. Większość osób zatrudnionych jest na pół etatu i pracuje w dwóch lub trzech 

różnych ośrodkach, pracują po 3,4 godziny i tylko dlatego im się to opłaca. 
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Wójt Gminy Ostróda powiedział, że nauczyciele mieli rok czasu, żeby podjąć decyzje o 

przekwalifikowaniu się, dokształceniu. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy urząd gminy przygotowuje jakiś scenariusz dotyczący 

szkół. Podany jest przykład Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach, że w pierwszej klasie 

będzie jeden uczeń, to czy są jeszcze jakieś zagrożenia dotyczące zamykania szkół. 

 

Wójt Gminy Ostróda powiedział, że czeka na informacje od Komisji Oświaty, ponieważ radni  

sobie nawzajem zadali pytania do analizy, to też jest pewne wskazanie. Dlatego też, po co w 

ciemno z czymś wychodzić skoro rada nie zaakceptuje. Pan Wójt powiedział, że funkcje 

wójta pełni już  nie pierwszą kadencję, działania są znane, nie wszystkie znalazły poparcie w 

radzie gminy tej, czy poprzedniej. Był taki czas, kiedy trzy szkoły były przygotowane do 

likwidacji, nie jest to tajemnicą, gdyż są one zapisane w wieloletnim planie finansowym. 

Sytuacja jest taka, że likwiduje się Wygodę, jedna zmieniła funkcje a druga jest. Pan Wójt 

dodał, że każda szkoła może podlegać zamknięciu, żadna się nie bilansuje i żadna nie 

przekracza 150-180 uczniów. 

 

Radny Andrzej Bartnicki skierował pytanie do obecnych radnych (nauczycieli), ilu 

nauczycieli jest potrzebnych, żeby zapewnić kształcenie. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że jeżeli jest stworzony oddział, to 

nie ma znaczenia czy w klasie jest jedno czy dziesięcioro dzieci, zawsze tą siatkę godzin ma 

ustawioną, chociaż w takich klasach pewnie jest to łączone. To jest główny problem, że 

nauczyciel wynagrodzenie otrzymuje takie same, który uczy trójkę dzieci i dwudziestkę. 

 

Skarbnik Gminy Maria Andrychowska nadmieniła, że subwencji nie starcza, ponieważ 

otrzymując subwencję na piątkę dzieci a dwudziestkę to znaczna różnica. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski nawiązując do wypowiedzi Pana Wójta 

powiedział, że patrząc na stan liczbowy uczniów, to do zamknięcia  jest szkoła w Tyrowie, 

Zwierzewie, Szyldaku, Starych Jabłonkach i Pietrzwałdzie. 

 

Radna Magdalena Muraszko stwierdziła, że nie należy popadać w skrajności tam gdzie są 

normalne klasy.  

 

Przewodniczący Rady nawiązując do zatrudnienia w szkołach powiedział, że należałoby się 

przyjrzeć, czy nie ma takich osób, którym kończy się umowa, gdyż należy patrzeć na finanse. 

Zrezygnować z tych, którym kończy się umowa a zaproponować prace nauczycielom z 

Wygody.  

 

Radny Marek Szostek powiedział, iż na komisji oświaty rok temu pani kierownik referatu 

oświaty informowała komisję, że w Starych Jabłonkach jest tendencja wzrostowa, 

perspektywiczna. Wówczas szkoła nie była brana pod uwagę do likwidacji a dziś  mówi się o 

jednym dziecku. 

 

Radny Andrzej Bartnicki powiedział, że w wielu przypadkach jest tak, że dziecko przypisane 

jest to obwodu np. Stare Jabłonka a z uwagi na to , że ma bliżej rodzic wozi do np. Idzbarka. 

Następnie radny zapytał, czy wiadome jest coś Panu Wójtowi o kanalizacji Lipowiec – Górka. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że  nic nie wie na ten temat. 
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Na tym dyskusje zakończono. 

 

Ad. 5. 

 

Zamknięcie obrad 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady XX  Sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

  

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Zaprotokołowała:                                   Przewodniczący Rady 

 

Agnieszka Jakubowska                                                                     Andrzej Wiczkowski 

 

 

 

 

 


