
 1 

Protokół nr XXII/12 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 31 maja 2012r. godz. 14:00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

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

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 wszystkich obecnych  

w tym: 

- Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina,  

- Skarbnika Gminy Marię Andrychowską,  

- kierowników referatów,  

- dyrektorów : Zakładu Obsługi Komunalnej Jana Ignaczewskiego , Pełnomocnik Wójta d/s 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Magdalenę Sikorską ,  

- sołtysów z terenu gminy Ostróda, 

- radnych gminy Ostróda. 

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. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXII Sesji Rady Gminy. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2011r. oraz projekt uchwały w 

sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu 

gminy za 2011 rok. 

W tym punkcie: 

1/  wystąpienie Wójta Gminy Ostróda : 

  -  przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011rok, sprawozdania finansowego 

                   gminy za 2011 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 
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2/  zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  

     o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu  gminy za 2011 rok  

     wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

3/  dyskusja nad sprawozdaniami, 

              4/  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

                   ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2011 rok, 

5/  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy   

     Ostróda za 2011 rok, 

6/  zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  

     o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia  

     absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2011 rok,  

7/  dyskusja, 

               8/  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda  

                   z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw  

      z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

      wojennych. 

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 XXI Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad XXI 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 XXI 

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  XXI Sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 3. 

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

rocznym z wykonania budżetu za 2011r. oraz projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium. 
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W tym punkcie: 

1/ wystąpienie Wójta Gminy Ostróda 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda Panu 

Gustawowi Markowi Brzezinowi, który poinformował, że dokumenty podlegające 

przedstawieniu na niniejszej sesji, tj. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 

2011r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe gminy 

za 2011r. zostały przedłożone Państwu radnym w terminach ustawowych i były przedmiotem 

prac Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy. 

Następnie Wójt Gminy Ostróda informacyjnie przedstawił zawartość w/w dokumentów. 

Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda -  stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Uwag do przedstawionego przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdania nie zgłoszono. 

 

2/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 

za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.  

 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Ostróda za 2011 rok. 

Uchwała Nr RIO. VIII-0120-219/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 kwietnia 2012  roku w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Ostróda za 2011 rok, stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

3/ dyskusja nad sprawozdaniami 

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Obywatelskich Pani Magdalena Muraszko powiedziała, że po dokonaniu analizy 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r. sprawozdania finansowego gminy za 2011r. 

oraz informacji o stanie mienia komunalnego, komisja nie wnosi uwag i wnioskuje o 

zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania 

budżetu za 2011r. oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Pan Marek Szostek 

stwierdził, że po dokonaniu analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r. 
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sprawozdania finansowego gminy za 2011r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 

komisja nie wnosi uwag i wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2011r. oraz udzielenie absolutorium dla 

Wójta Gminy Ostróda. 

Przewodniczący  Komisji Ładu Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Andrzej 

Bartnicki powiedział, że po dokonaniu analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2011r. 

sprawozdania finansowego gminy za 2011r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 

komisja nie wnosi uwag i wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2011r. oraz udzielenie absolutorium dla 

Wójta Gminy Ostróda. 

 

4/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2011 rok 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXII/126/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2012r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania 

budżetu za 2011 rok -  stanowi załącznik nr 6  do protokołu.  

 

5/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy Ostróda za 2011 rok. 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Łukasz Wolf przedstawił radnym 

wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 

2011 rok. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda 

za 2011 rok -  stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

6/ zapoznanie się z opinią Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie o przedłożonym przez  Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ostróda wniosku  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2011 rok. 
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Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 maja 2012r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Ostróda za 2011 rok. 

 

Uchwała Nr RIO. VIII-0120-339/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda 

absolutorium za 2011  rok - stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

7/ dyskusja, 

Uwag nie zgłoszono. 

 

8/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXII/127/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2012r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2011 rok -  

stanowi załącznik nr 9  do protokołu.  

W tle słychać było brawa. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski pogratulował Wójtowi Gminy Ostróda 

otrzymanego absolutorium. 

Głos zabrał Wójt Gminy Ostróda. 

Pan Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda podziękował Wysokiej Radzie za 

jednogłośne udzielenie absolutorium. Powiedział, że jest to pozytywny wydźwięk dobrej 

współpracy wszystkich, zarówno Wójta, Rady, państwa sołtysów, pracownik merytorycznych 
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urzędu gminy. Szczególne podziękowania Pan Wójt przekazał Pani Skarbnik za 

doświadczenie, Sołtysom i społeczności lokalnej, gdyż realizują fundusz sołecki i również 

przyczyniają się do realizowania budżetu. Następnie Pan Wójt powiedział, że Rada Gminy 

ma szczególne uznanie, gdyż bez uchwały rady nie można nic zrobić, dlatego też to 

zrozumienie i elastyczność prowadzi do dobrego wyniku końcowego.  

Pan Wójt dodał, że niebawem czekają nas wielkie zmiany w budżecie, to co było 

zaplanowane zaczyna się realizować. Umowy zostaną podpisana jak znajdzie się sposób na 

finansowanie wewnętrzne na boisko w Starych Jabłonkach i na Centrum w Samborowie. 

Chodnik w Zwierzewie również został pozytywnie oceniony, należy szukać środków. Pan 

Wójt jeszcze raz  podziękował za consensus bieżący i dodał, że jeżeli udaje się uzyskać 

rozwiązanie wspólne, to na koniec wynik jest pozytywny tak jak dzisiaj. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski podziękował Panu Wójtowi. 

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu 

administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXII/128/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2012r. w sprawie przyjęcia 

przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych -  stanowi załącznik nr 10  do protokołu.  

 

Ad. 6. 

Wolne wnioski i informacje. 

Sołtys sołectwa Kajkowo Pan Stanisław Milewski zaproponował zmianę składu Komisji 

Estetyczna Wieś, ponieważ w składzie komisji są radni, których miejscowości zgłoszone są 

do konkursu. Następnie Pan sołtys zapytał, czy urząd planuje zorganizować wyjazd na 

Żuławskie Targi Rolne do Starego Pola. 
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Wójt Gminy Ostróda odnosząc się do organizacji  wyjazdu na Targi do Starego Pola, 

odpowiedział, że jeśli jest taka wola to wyjazd można zorganizować. Wyjazd byłby 

organizowany z częściowej składki zainteresowanych. Jednocześnie poprosił Pana 

Milewskiego o logistyczne wsparcie organizowanego wyjazdu. 

Następnie Wójt odnosząc się do pierwszego wniosku stwierdził, że komisja była powoływana 

wcześniej i nie można było przewidzieć jakie miejscowości będą zgłoszone do konkursu, 

dlatego też należy to sprawdzić według zasad i zmienić zarządzenie. Pan Wójt dodał, że jeśli 

ktoś z radnych jest chętny do pracy w komisji to może się zgłosić. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski w uzupełnieniu potwierdził, że problem 

powstał dlatego, iż zarządzenie powołujące komisję było dużo wcześniej niż zgłaszano wsie 

do konkursu.  Następnie Przewodniczący Rady poprosimy Pana Wójta o zmianę zarządzenia.  

 

Radna Zofia Stankiewicz poinformowała o organizowanych przez Warmińsko-Mazurską Izbę 

Rolniczą koloniach dla dzieci, których przynajmniej jedno z rolników jest płatnikiem składek 

KRUS. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się bezpośrednio do pani radnej lub dzwonić do 

Olsztyna. 

Następnie Pani Stankiewicz poinformowała o możliwości korzystania z poradników na temat 

szacowania szkód łowieckich. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał Pana Wójta czy firma "Remondis" zarejestrowała swoją 

działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Ostróda. Następnie 

zapytał, jakie jest stanowisko urzędu gminy odnośnie sortowni Morlin, ponieważ prasa 

ukazuje różne wypowiedzi  Wójta Gminy  i pracowników starostwa i czy to składowisko 

będzie leżało jeszcze trzy lata. 

 

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin – ,, jeżeli chodzi o firmę ,,Remondis" to 

aktualnie ma koncesję, po to aby mogła w przetargu uczestniczyć. Jeśli chodzi o Morliny to 

szereg instytucji tą sprawą się zajmuje, łącznie z ostródzką prokuraturą, gdyż taka informacja 

oficjalnie dotarła, czy nie zostało naruszone prawo ustawy o ochronie środowiska. Od samego 

początku opinia Wójta była negatywna jeżeli chodzi o tę działalność. Jeżeli był nacisk firmy, 

gdzie mówią, że mają wywozić do Rudna selekcjonowane materiały to takie zezwolenie 

lokalizacyjne było, natomiast nie na odpady zmieszane i negatywne opinie były non stop. 

Wójt decyzji nie wydaje tylko starostwa i przepis mówi tak, że opinia Wójta nie jest wiążąca 
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dla Starosty, więc przy negatywnej opinii, parokrotnie były zwiększane z 30 na 50 tyś. ton i 

wydawane decyzje. Od ponad roku bardzo intensywne działania społeczności lokalnej ale 

również urzędu i moje. Praktycznie nie ma instytucja, która nie byłaby powiadamiana jeszcze 

w roku 2011. Decyzja była trzykrotnie zaskarżana do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

z urzędu były dwukrotnie wstrzymane, niemniej jednak  były utrzymywane. Ostatecznie na 

szereg działań i pism starosta wszczął procedurę i wstrzymał działalność z tym, że to 

wstrzymanie nastąpiło wtedy jak już firma przestała działać. Za tym idzie konsekwencja 

wyegzekwowania oczyszczenia tego terenu, bo teren nie jest zaniedbany z racji normalnego 

funkcjonowania. To składowisko w Morlinach, które gromadzi ok. 20 tyś ton odpadów, 

wynikło wskutek pozwolenia na działalność. Teraz jeżeli zostało pozwolenie cofnięte, to 

Starosta musi wyegzekwować łącznie z wykonaniem zastępczym i później sądownie 

dochodzić zadośćuczynienia. A koszt tony odpadów zmieszanych na Rudnie kosztuje 200zł 

więc ogrom sięga 3-4mln zł. Jeżeli w grę wchodzą takie pieniądze to będzie to nieciekawa 

sytuacja. Nie jest to żadne tabu,  czasami trzeba się przyjrzeć tym zakładom pracy, miejscom 

a przede wszystkim ludziom, którzy oferują cokolwiek. Co to znaczy złe składowisko, 

powiem wprost jest to łupienie żywych pieniędzy, bo jak ktoś nie ma ludzi, coś mu nie 

wychodzi  to zbiera śmieci, taka jest stawka i wywozi do Rudna i zarobi 0,10złr a nie 1,20zł 

na kilogramie i tak się nieuczciwie postępuje. To jest premedytacja i największym winowajcą 

jest właściciel, ten który prowadził działalność, niemniej jednak coś w tym prawie jest 

niespójne, że tego gospodarza terenu nie bierze się pod uwagę. Podobna sytuacja była w 

Lubajnach jeżeli chodzi o silosy, gdzie składowane były osady ściekowe, wydawana była 

negatywna decyzja. Taki jest obecnie stan rzeczy, pani mecenas prowadzi sprawę na bieżąco. 

Decyzja wydana przez starostę do końca nas nie satysfakcjonuje, gdyż nie ma wskazanego 

terminu, nie ma usankcjonowanego wywozu, wiadome jest, że nastąpiło bądź zaraz nastąpi 

uprawomocnienie tej decyzji i Starosta będzie egzekwował krok po kroku usuwanie tych 

odpadów. Ten kto wydaje taką decyzję a później cofa to musi konsekwentnie tej decyzji 

dopełnić. Problem należy widzieć już teraz od strony czysto ludzkiej są ludzie i jest 

wysypisko śmieci, temperatura, zmieszane odpady wszystko czuć". 

 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Andrzej 

Bartnicki powiedział, że próbował zaprosić do udziału w komisji przedstawiciela lecz nie ma 

z kim rozmawiać. "My możemy ewentualnie porozmawiać co ze strony urzędu moglibyśmy 

zrobić, być może zaprosić kogoś ze starostwa, nie wiem co jeszcze". 
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Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin powiedział, że kiedy komisja obraduje można 

wówczas poprosić pracownika i sprawdzić chronologię dokumentów co, kiedy i do kogo było 

pisane. Jako szef Związku a tym samym zgromadzenia wspólników to jest chyba logiczne, że 

jak mamy zakład i ktoś pod nosem robi taką nieczystą konkurencję, to pod każdym względem 

nie leżało to w interesie gminy ani gmin, które są w związku ale przy tym prawo jest 

niespójne. 

 

Radna Barbara Stabińska zapytała Wójta Gminy Ostróda, czy gmina będzie miała prawo 

pierwokupu do budynku po byłej poczcie. 

 

Pan Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że konsekwentnie 

przygotowywane są sugestie, że gmina jest zainteresowana kupnem. Gdyby były szczególne 

uwarunkowania, że budynek nie jest za drogi i można rozłożyć na raty to decyzję ostatecznie i 

tak podejmie rada.   

 

Na tym dyskusję zakończono. 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 7. 

Zamknięcie obrad 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady XXII  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 15.35. 

 

  

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Zaprotokołowała:           Sekretarz obrad:                   Przewodniczący Rady 

 

Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                    Andrzej Wiczkowski 

 

 

 

 

    


