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Protokół nr XXI/12 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 20 kwietnia 2012r. godz. 14:00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XXI Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14:00 

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 wszystkich obecnych  

w tym: 

- radnych gminy Ostróda, 

- Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina,  

- Skarbnika Gminy Marię Andrychowską,  

- kierowników referatów,  

- sołtysów z terenu gminy Ostróda, 

- Panią Justynę Jóźwiak wychowawcę wraz z uczniami klas IV-VI z Niepublicznego Zespołu 

Szkolno Przedszkolnego w Idzbarku. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XIX i XX Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

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

5. Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wygodzie. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zamknięcie obrad. 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o wyrażenie zgody na nie czytanie podstaw prawnych 

w projektach uchwał. 

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad XIX i XX Sesji były wyłożone 

do wglądu na stanowisku d/s obsługi rady. Zainteresowani mogli się zapoznać. 
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Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

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

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  XIX Sesji Rady Gminy. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z obrad XX Sesji Rady 

Gminy. 

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

14 radnych: 

- "za" przyjęciem protokołu oddano – 14 głosów, 

- "przeciw" – o głosów, 

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XIX Sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 3. 

 

W tym punkcie Wójt Gminy Ostróda Pan Gustaw Marek Brzezin oraz Przewodniczący Rady 

Gminy Pan Andrzej Wiczkowski wręczyli list gratulacyjny nowo wybranej sołtys sołectwa 

Klonowo Pani Halinie Gotfryd. 

Następnie 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 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: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXI/124/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie 

zmian budżetu gminy na 2012r. - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5 

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Wygodzie. 

Uwag do projektu uchwały 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 – 12 głosów, 

- "przeciw" – 1 głos, 

- "wstrzymało się" – 1 głos.  

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem 

uchwały. 

Uchwała Nr XXI/125/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji 

Szkoły Podstawowej w Wygodzie – stanowi załącznik nr 5 o protokołu. 

 

Ad 6. 

 

Wolne wnioski i informacje. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady udzielił głosu młodzieży z klas IV – VI  

z Niepublicznego Zespołu Szkolno Przedszkolnego, którzy pod opieką nauczyciela Pani 

Justyny Jóźwiak realizowali projekt pn. "Z małej szkoły w wielki świat", temat:  Jak wpływać 

na gminę. 

Przygotowany projekt został przygotowany w formie prezentacji multimedialnej.  

Z przedstawionych informacji i przeprowadzonych ankiet, młodzież zwraca uwagę między 

innymi na brak dobrych dróg, brak miejsca na wolny wypoczynek, zły stan świetlicy, zbyt 

długi czas oczekiwania na powrót uczniów ze szkoły do domu, brak dostępu do biblioteki 

wiejskiej. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski ustosunkowując się do niektórych 

spostrzeżeń uczniów powiedział, że nie jest do końca prawdą, ponieważ drogi w Idzbarku są 

najlepsze w całej gminie, zaplanowany jest remont świetlicy w tym roku. Natomiast jeśli 

chodzi o dowóz to rolą stowarzyszenia jest ułożyć tak transport, aby dzieci mogły w możliwie 

dogodnych godzinach powrócić do domu. Dodał, że nie można wszystkich zadań scedować 

na gminę i stwierdził, że był przekonany, że dowóz w Idzbarku jest tak zorganizowany jak na 

terenie gminy. Na zakończenie Pan Przewodniczący podziękował za przedstawienie projektu i 

życzył miłej pracy.  

 

Wójt Gminy Ostróda podziękowała za aktywność młodzieży i zaproponowała aby na etapie 

dochodzenia kontaktować się z inspektorami z urzędu, wówczas informacje przedstawione  

w projekcie będą pełniejsze. Pan Wójt dodał, że wiele spraw i inwestycji jest do zrobienia  

w gminie jednak za wszystkim nawet najdrobniejszym zadaniem stoją pieniądze. 

 

Radna Lila Brzózka w nawiązaniu do podjętej uchwały w sprawie likwidacji Szkoły 

Podstawowej w Wygodzie powiedziała, że decyzja już zapadła i zna trudności finansowe 

utrzymania placówki. Dodała, że nigdy nie podniosła ręki za likwidacją szkoły i prosi aby 

praca dla nauczycieli się znalazła. 

 

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin poinformował, że dnia 21.04.2012r. godz. 17.00 

odbędzie się Masz Św. intencyjna za Św. P. Jana Wróbel sołtysa sołectwa Klonowo. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych 

za rok 2011 w terminie do końca kwietnia br. 

 

Na tym dyskusje zakończono. 
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Ad. 5. 

 

Zamknięcie obrad 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady XXI  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 15.10. 

 

  

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Zaprotokołowała:                                   Przewodniczący Rady 

 

Agnieszka Jakubowska                                                                     Andrzej Wiczkowski 

 

 

 

 

 

 


