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Protokół nr XXVI/12 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 21 września 2012r. godz.14
00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum - 13 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 

radnych) - prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski powitał wszystkich obecnych w tym: 

- radnych, 

- p.o. Wójta Gminy Ostróda Bogdana Bartnickiego, 

- Z-cę Skarbnika Danutę Kucharczuk, 

- Radcę Prawnego Katarzynę Borowską, 

- Redaktor Gazety „Nasz Głos” Joannę Wieczorek, 

- sołtysów z terenu gminy Ostróda, 

- Kandydatów na Wójta Pan Jana Antochowskiego i Pana Bogdana Fijasa,  

 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Wygodzie. 

5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej w m. Lubajny. 

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej w m. Kajkowo. 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu m. Międzylesie. 

8. Projekt uchwały w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Gminy Ostróda i ustalenie stawki oprocentowania przy 

rozłożeniu ceny sprzedaży na raty. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu 

Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

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

w projektach uchwał. 

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła na powyższe zgodę. 

Na Sekretarza obrad jednogłośnie powołano radnego Janusza Sadowskiego. 

 

Pan Bogdan Bartnicki p.o. Wójta Gminy Ostróda zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z 

porządku obrad pkt 8, tj. projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ostróda i ustalenia stawki 

oprocentowania przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty i wprowadzenie w tym punkcie 

projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia Gminnego programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 

2012r. 
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Przewodniczący Rady reasumując zgłoszone wnioski Pana Bogdana Bartnickiego p.o. Wójta 

Gminy Ostróda wyjaśnił, że zgłoszone zostały dwa wnioski, w związku z powyższym w 

pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek dotyczący zdjęcie  

z porządku obrad pkt 8, tj. projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży 

lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ostróda i ustalenia stawki 

oprocentowania przy rozłożeniu ceny sprzedaży na raty . 

 

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

13 radnych: 

-”za” wnioskiem oddano - 3 głosy, 

-”przeciw” - 10 głosów, 

-”wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła zgłoszony wniosek Pana Bogdana Bartnickiego 

p.o. Wójta Gminy Ostróda dotyczący zdjęcia pkt.8  porządku obrad. Projekt został ujęty w 

porządku obrad.  

 

Następnie Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady wyjaśnił, że proponowana 

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Gminnego programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 

2012r. nie była omawiana na komisjach i nie może wejść do porządku obrad. Pan Wiczkowski 

dodał, że taka jest procedura, projekt musi być omówiony na komisjach dodał, że w tym 

przypadku coś nie zagrało.  

  

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek, pytając : "kto z państwa radnych jest 

za nie wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia 

Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2012r. 

 

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

13 radnych: 

-”za” nie wprowadzeniem projektu uchwały oddano - 12 głosów, 

-”przeciw” - 0 głosów, 

-”wstrzymujących się” - 1 głos. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że 12 głosami "za" Rada odrzuciła wniosek. 

 

Radny Dominik Serafin zgłosił wniosek formalny o zdjęcie punktu 4 porządku obrad, tj. 

projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Wygodzie. 

 

Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 

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

13 radnych: 
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-”za” wnioskiem - 9 głosów, 

-”przeciw” - 4 głosy, 

-”wstrzymujących się” - 0 głos. 

 

 

Rada Gminy Ostróda większością głosów zdjęła z porządku obrad pkt 4. projekt uchwały w 

sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie. 

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek XXVI Sesji rady po zmianach. 

      1. Otwarcie obrad. 

      2.  Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy. 

      3.  Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

      4.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej w m. Lubajny. 

5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej w m. Kajkowo. 

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu m. Międzylesie. 

7. Projekt uchwały w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Gminy Ostróda i ustalenie stawki oprocentowania przy 

rozłożeniu ceny sprzedaży na raty. 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu 

Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady poddał nowy porządek obrad pod głosowanie. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy Ostróda 

 

Ad.2 

Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji  

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad XXV Sesji były wyłożone 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 

XXV sesji. 

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

13 radnych: 

-”za” przyjęciem protokołu oddano - 13 głosów, 

-”przeciw” - 0 głosów, 

-”wstrzymujących się” - 0 głosów. 

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

 

 

Ad. 3. 

Następnie Wójt Gminy Ostróda Pan Bogdan Bartnicki przedstawił sprawozdanie o pracy w 

okresie między sesjami. 

Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Pan Bogdan Bartnicki p.o. Wójta Gminy Ostróda przedstawiając projekty uchwał omówił 
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projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. W projekcie uchwały proponuje się zakup 

dwóch kontenerów 22 tyś. z przeznaczeniem na szatnie na boisku w Smykowie i Turznicy. 

Pan Bogdan Bartnicki zauważył, że brakuje tego projektu uchwały w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Pan Bartnicki popełnił błąd nie zgłaszając wniosku 

formalnego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2012 rok. 

Przewodniczący Rady zaproponował a tym samym prosił o cofnięcie się do porządku obrad 

XXVI Sesji Rady Gminy Ostróda. Następnie Pan Wiczkowski wyjaśnił, że  jedyną osoba 

wnioskującą o wprowadzenie tego projektu uchwały może być Wójt.  

 

Pan Bogdan Bartnicki p.o. Wójta Gminy Ostróda przeprosił za swoje niedopatrzenie i prosił 

Wysoką Radę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie 

gminy na 2012 rok. 

 

Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie.  

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

13 radnych: 

-”za” wprowadzeniem projektu uchwały oddano- 13 głosów, 

-”przeciw” - 0 głosów, 

-”wstrzymujących się” - 0 głosów. 
 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek Pana Bogdana Bartnickiego p.o. Wójta 

Gminy Ostróda w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany 

w budżecie gminy na 2012 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał ostateczny porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy Ostróda.  

      1. Otwarcie obrad. 

      2.  Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Gminy. 

      3.  Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

      4.  Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 rok. 

      5.  Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej w m. Lubajny. 

6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drogi wewnętrznej w m. Kajkowo. 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu m. Międzylesie. 

8. Projekt uchwały w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych 

stanowiących własność Gminy Ostróda i ustalenie stawki oprocentowania przy 

rozłożeniu ceny sprzedaży na raty. 

9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu 

Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

       11. Zamknięcie obrad. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła ostateczny porządek obrad XXVI Sesji Rady Gminy 
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Ostróda. 

Wracając do punktu 3 porządku obrad, tj. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między 

sesjami Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Januszowi Sadowskiemu. 

Radny Janusz Sadowski z uwagi na to, iż nie starczyło czasu na komisji prosił Pana Wójta o 

wyjaśnienie sprawy dotyczącej umorzenia podatku firmie „Kaszub” Tomasz Marciniak. 

Pan Bartnicki powiedział, że po długiej debacie, dyskusji z panią skarbnik taką decyzję 

podjął. Okazało się, że były zobowiązania mojego poprzednika sięgające 2010 roku. 

Rozmawiałem z Panem Marszałkiem i zobowiązania były takie, że  jeśli firma „Kaszub” 

będzie płacić w 2011 r. podatek i zapłaci 2 raty podatku przez pierwsze pół roku 2012, będzie 

umorzenie podatku za rok 2010. Takie było zobowiązanie co potwierdził Pan Marszałek po 

rozmowie ze mną. Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację firmy, mówię to na przykładzie 

podobnej działalności, który jeszcze dwa lata temu funkcjonował w miejscowości Susz, a dziś 

nie pracuje, nie mogli się dogadać w sprawie umorzenia podatku.  Pan Wójt dodał, że decyzja 

była trudna, ciężka nie mniej jednak taką decyzję podjął. 

 

Radny Janusz Sadowski zapytał jaka była kwota tego podatku. 

 

Pan Wójt odpowiedział –"117 tyś. uzasadnieniem tej mojej trudnej decyzji, kierowałem się 

różnymi aspektami, nie można "wylewać dziecka z kąpieli", to znaczy  poza tym 

uzgodnieniem, które miałoby miejsce w 2010 roku. Urząd to instytucja gdzie musi być pełna 

ciągłość, nie ważne jest nazwisko, kto pełni funkcję wójta. Jestem przekonany, wydaje mi się, 

że mimo iż była to ciężka i trudna decyzja to podjąłem ją słusznie".  

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Wiczkowski powiedział, że Rada 

jednoznacznie określiła się, że nie można umarzać takiej kwoty. "Jestem zaskoczony decyzją, 

tym bardziej, że umawialiśmy się na samym początku, że decyzje finansowe rzutujące na 

budżet gminy w znacznym stopniu nie będą podejmowane do czasu wyborów. I my tutaj w 

radzie byliśmy przekonani, że decyzje o umorzeniu bądź nie, bo jest to w gestii tylko wójta, 

podejmie wójt wybrany po wyborach. Sytuacja finansowa gminy nie jest aż tak dobra, żeby 

umarzać pojedynczemu człowiekowi kwotę120 tyś zł. My musimy stać na straży finansów 

naszej gminy, ale również przedsiębiorstw, które w niej funkcjonują.  Rozumiem 

argumentację tego pana, że jak gdyby stawianie gminy pod ścianą. Albo umorzycie podatek, 

albo ja zamknę zakład. Nie może być takiej sytuacji, żeby ktoś w stosunku do gminy 

wychodził z takim szantażem. Tu chodzi o finanse gminy nie własne. Ja miałem uczestniczyć 

w tym spotkaniu, nie mogłem, ale ja nigdy nie zgodziłbym się na umorzenie, żeby w tym 

momencie przedwyborczym podejmować taką decyzję finansową, która rzutuje na budżet 

gminy".  

Pan Przewodniczący dodał, że bardzo ubolewa nad podjętą decyzją tym bardziej, że 

konsultacje w tej sprawie były wyrażone decyzją całej rady. Decyzja ta była pochopna zbyt 

wczesna, tak twierdzi cała rada. Pan Wiczkowski nadmienił, że żałuje również, że nie było 

żadnych konsultacji. "Nie chodzi o 10 tyś, czy sytuację, że komuś się coś spaliło i można mu 

umorzyć podatek, tu chodzi o to, że ta firma funkcjonuje, można było zaproponować spłatę na 

raty, szukać innego rozwiązania, ale nie można podejmować decyzji tak pochopnej, 

likwidując w budżecie 120 tyś. "Pan wybaczy, ale nie można podejmować takich decyzji" 

 

Pan Bogdan Bartnicki p.o. Wójt  stwierdził, "to nie była łatwa decyzja, dyskusje trwały trzy 

godziny, brali w niej udział pracownicy. Zdaję sobie sprawę, że jest to duża kwota,  której na 

dzień dzisiejszy nie ma w budżecie. Oznajmił, że w tej pracy trzeba podejmować trudne 
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decyzje i ponosi pełną odpowiedzialność za jej podjęcie. Pan Bartnicki dodał, że pamięta 

czasy, gdzie w Samborowie było 300 miejsc pracy dziś jest 50. Firma „Kaszub” została 

przyjęta cesją w 2003r. i tylko dlatego, że była przyjęta cesja nie skorzystała z możliwości nie 

płacenia podatku zgodnie z uchwałą wcześniejszą przez trzy lata, to były większe pieniądze, 

dlatego nie skorzystała z bonifikaty bo była cesja". 

Pan Andrzej Wiczkowski stwierdził, że to był ten sam właściciel, przekształcił firmę  i teraz 

uzyskuje 120 tyś. 

 

Pan Bartnicki dodał, że gdyby ta firma upadła to i tak większe pieniądze poszłyby z GOPS-u. 

"Taką decyzję podjąłem i ponoszę pełna odpowiedzialność za taki stan rzeczy". 

 

Radny Janusz Sadowski powiedział, że skoro tak, to w poniedziałek przed gabinetem wójta 

może pojawić się kolejka kilkudziesięciu osób z podaniami o umorzenie podatku, twierdząc, 

że ma trudna sytuację. "Wiem dobrze, że w naszej gminie jest kilku dłużników sporych, i co 

wówczas spowoduje, że będziemy umarzać ten podatek dla wszystkich. Stworzymy sobie 

wówczas taka sytuację bez wyjścia". 

 

Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady dodał na koniec, że ma żal i pretensję o to,  

iż owa decyzja została podjęta i że można było ją odwlec do czasu wyborów, kiedy to  w 

drodze demokratycznych wyborów zostanie wyłoniony kandydat na stanowisko wójta.  

 

Na tym dyskusje zakończono. 

 

Ad. 4. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r. 

Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że zmiany w budżecie 

dotyczą zakupu dwóch wiat na boisko w  Turznicy i Smykówku. 

 

W chwili obecnej przybył radny Tomasz Klimecki. Aktualnie w sesji uczestniczy 14 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

14 radnych: 

-”za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-”przeciw” - 1 głosów, 

-”wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/138/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2012r. w sprawie 

zmian budżetu gminy stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 5.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubajny. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że nadaje się nazwę wewnętrznej drogi w miejscowości 

Lubajny - ul. Słoneczna. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

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

14 radnych: 

-”za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów, 
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-”przeciw” – 0 głosów, 

-”wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/139/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2012r. w sprawie 

nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lubajny – stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

Ad. 6.  

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kajkowo 

Przewodniczący Rady poinformował, że nadaje się nazwę wewnętrznej drodze w 

miejscowości Kajkowo - ul. Na Wzgórzu. 

 

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

14 radnych: 

-”za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-”przeciw” – 0 głosów, 

-”wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/140/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2012r. w sprawie 

nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kajkowo - stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Międzylesie. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Jerzemu Kamińskiemu sołtysowi sołectwa 

Zwierzewo. 

 

Pan Jerzy Kamiński mówiąc, że słyszał iż jest to teren prywatny zapytał, czy będzie on 

opłacany z budżetu gminy. 

 

p.o. Wójt Gminy Ostróda Bogdan Bartnicki poinformował, że od jakiegoś czasu mówi się o 

biogazowni  w miejscowości Międzylesie. Odbyło się spotkanie z mieszkańcami, gdzie 

przeanalizowana była dokumentacja w tym zakresie. Powodem tego spotkania było 

wycofanie się inwestora. Padła propozycja, aby opracować mikro plan przestrzenny w obrębie 

działki, która jest własności osoby fizycznej, żeby zapobiec kolejnym wnioskom o wydanie 

decyzji w postaci warunków zabudowy dla tego typu inwestycji. Jedynym celem tego planu 

było to, aby w tej części miejscowości inwestycja ta nie powstała. 

 

Pan Kamiński odnosząc się do wypowiedzi Wójta zadał pytanie, czy nie ma innego 

rozwiązania, ponieważ pieniądze, które miałyby zostać przeznaczone na realizację tego planu 

nie są takie małe. 

 

Pan Bartnicki dodał, że to jest jeden ze środków, który ma na celu zapobiegnięcie utworzenia 

biogazowni w tym miejscu, ale nie ma gwarancji, że inny inwestor lub ten sam  nie złoży 

wniosku o warunki zabudowy w innym miejscu. Opracowując mikro plan przyblokujemy 

temat. 

Prowadzący Obrady Pan Wiczkowski zakomunikował, że najlepszym rozwiązaniem byłoby 

spotkać się z inwestorami i wypracować wspólne stanowisko, a także poszukać 
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odpowiedniego miejsca na wybudowanie biogazowni, aby nie przeszkadzała nikomu  

z mieszkańców. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 

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

14 radnych: 

-”za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-”przeciw” – 1 głosów, 

-”wstrzymujących się” - 2 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/141/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2012r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części miejscowości Międzylesie – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Gminy Ostróda i ustalenie stawki oprocentowania przy rozłożeniu ceny sprzedaży 

na raty. 

 

Przewodniczący Rady Pan A. Wiczkowski udzielił głosu radnemu Łukaszowi Wolf. 

 

Radny Wolf Łukasz oświadczył, że taką uchwałę należy przemyśleć, nie postępować 

pochopnie, a najlepszym rozwiązaniem byłoby wstrzymać decyzję do czasu wyboru nowego 

wójta. 

 

Pan Wiczkowski dodał, że decyzję są zbyt pochopne i wszystkie rzutują na budżet gminy. 

Chciałby także, żeby decyzje finansowe wstrzymać, bo nie jest to odpowiedni czas. Oznajmił 

również, że  gmina chciałaby pozbyć się mienia komunalnego w postaci mieszkań i lokali w 

liczbie 98 (tak wynika z projektu budżetu), ale ma świadomość jako Rada, że nie pozbędą się 

lokali, które nadają się do remontów i są w złym stanie technicznym, a sprzedawanie tych, 

którą są w dobrym stanie technicznym za 1%, to działanie na szkodę budżetu gminy. 

Zaapelował także o rozwagę w działaniach, bo to są decyzję, które obciążają przyszły budżet.  

 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt ustawy, a następnie poddał pod głosowanie. 

 

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

14 radnych: 

-”za” podjęciem uchwały oddano - 0 głosów, 

-”przeciw” – 12 głosów, 

-”wstrzymujących się” - 2 głosy. 

Rada Gminy większością głosów nie podjęła uchwały.  

Projekt uchwały w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących 

własność Gminy Ostróda i ustalenie stawki oprocentowania przy rozłożeniu ceny 

sprzedaży na raty – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

  

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - 

Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt ustawy, a następnie poddał pod głosowanie. 
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Uwag nie zgłoszono. 

 

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

14 radnych: 

-”za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-”przeciw” – 0 głosów, 

-”wstrzymujących się” - 2 głosy. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/142/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2012r. w sprawie 

przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste 

Środowisko" z siedzibą w Ostródzie -  stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 10.  

Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący Obrad Pan Andrzej Wiczkowski udzielił głosu Panu Władysławowi 

Wysockiemu sołtysowi sołectwa Reszki. 

 

Pan Wysocki zapytał do kiedy będzie zasypany basen przeciw pożarowy w Reszkach. 

Pan Władysław Jankiewicz inspektor GCRK odpowiedział, że do 10 października będzie 

zasypany. 

 

W dalszej części w dyskusji głos zabrali:  

 

Pan Henryk Krużewski sołtys sołectwa Morliny zapytał jak wygląda obecna sprawa 

wysypiska. 

Pan Bogdan Bartnicki p.o. Wójta wyjaśnił, że dnia 14 września o godz. 14:00 odbyło się 

zebranie Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Poinformował także, że całe spotkanie było 

nagrane i do poniedziałku 17 września do godziny 13:00 została dostarczona pisemna opinia 

wypowiadających się w poszczególnych branżach, opinie takie wpłynęły. O godzinie 14:30 

opinia taka została dostarczona do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wójt 

dodał także, że pytając Powiatowego Lekarza Weterynarii, czy widzi zagrożenie wynikające  

z dużej hałdy śmieci, niestety odpowiedź nie została udzielona. Przedstawiciel państwowej 

Straży Pożarnej pytany, czy odpady śmieci nie wydzielają gazów łatwopalnych, 

jednoznacznie odpowiedział, że takie zjawisko może zachodzić. Jeśli chodzi o 

przedstawiciela sanepidu, poinformował o tym, że może stanowić to wszelakie zagrożenie, 

jednak nie powiedziano jednogłośnie, że może stanowić zagrożenie kryzysowe. 

 

Radny Józef  Wiśniewski zapytał:”i co dalej?” 

 

Pan Bogdan Bartnicki- „nic” 

 

Radny Józef Wiśniewski: „czy może pan zaprosić starostę na spotkanie?” 

 

Pan Bogdan Bartnicki- „oczywiście, że mogę, ale chciałem dodać, że nie jestem zadowolony 

z takiego stanu rzeczy.” 

 

Sołtys sołectwa Morliny Pan Henryk Krużewski -”nic się nie dzieje, odbijanie piłek” 

 

Przewodniczący Rady Pan Wiczkowski oznajmił, że jeżeli firmy nadzorujące takie jak straż 
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pożarna i sanepid nie widzą problemu, to gmina ma związane ręce. Oznajmił także, że 

problem zanieczyszczenia istnieje i trzeba wykorzystać wszelkie środki, aby taki stan rzeczy 

nie istniał. 

 

Sołtys sołectwa Morliny Pan Henryk Krużewski zobrazował sytuację twierdząc, że z miesiąca 

na miesiąc robactwa będzie coraz więcej. 

 

Pan Andrzej Wiczkowski -”Wywóz śmieci to koszt 300 tys. zł, ale nie to jest problemem. 

Problem jest taki, że te śmieci nie są posegregowane, to miało służyć jako paliwo 

alternatywne. Właściciel zarobił na tym ciężkie pieniądze, ok. 3 mln. zł.” 

 

Radny Janusz Sadowski wracając do umorzonego podatku firmie "Kaszub" wyjaśnił, że 

wcześniejsza jego wypowiedź nie była atakiem na Pana Wójta. Jednak chce dodać, że pamięta 

takie czasy, kiedy jego ojciec prowadził gospodarstwo, i które kiedyś spłonęło, ale raty 

zawsze płacił. 

Następnie Pan Sadowski nawiązując do likwidacji Szkoły Podstawowej w  Wygoda 

zaproponował przekazać majątek z tej placówki do świetlic gminnych tam gdzie jest potrzeba, 

np. w Kątnie.” 

 

Pan Bogdan Bartnicki p.o. Wójt odpowiedział, że w tym zakresie działała komisja według 

aktualnego stanu. 

 

Radna Lila Brzózka stwierdziła, że "przed rozpoczęciem roku szkolnego przyjechały panie 

dyrektorki z trzech szkół, ze szkoły w Pietrzwałdzie, ze szkoły w Lipowie i przedszkola w 

Pietrzwałdzie i podjechały ciągniki  z przyczepami, wszystko co było, było ładowane i 

protokolarnie wszystko zostało spisane, są na to protokoły, . Szkoła nie była taka wielka jeżeli 

chodzi o stoły, krzesełek, czterdzieści to nie tak dużo". 

 

Radny Pan Andrzej Bartnicki - „ja mam pytanie o formę tego przekazania, to znaczy, że ktoś 

mógł przyczepą sobie podjechać i wziąć ile chciał". 

 

Radna Lila Brzózka – "była pani Janina Roman kierownik referatu oświaty, była komisja pan 

Wydrzyński, nie pamiętam kto jeszcze i protokolarnie było przekazywane". 

 

Radny Andrzej Bartnicki odnosząc się do odbytego festiwalu Regge, zapytał Pana Wójta 

kiedy zostaną  przywrócone barierki w miejscu noclegowni. Dodał, że mieszkańcy Kajkowa 

nie mogą doprosić się od urzędników przywrócenia tego stanu rzeczy. Prosił o wyjaśnienie i 

interwencję w tej sprawie. 

 

p.o. Wójta Pan Bartnicki – "ja taki stan rzeczy zastałem, ale jeśli chodzi o wycięte barierki, to 

pierwszy raz o tym słyszę. Jeśli to faktycznie miało miejsce i nastąpiła jakaś szkoda, to rzeczą 

oczywistą jest to, że będzie to usunięte". 

 

Radny Andrzej Bartnicki – "czy można by zaprosić na kolejną sesję pana Przewodniczącego 

Związku Gmin, gdyż chcielibyśmy się dowiedzieć na jakim etapie jesteśmy w procesie 

przygotowania uchwały, bo wiem że w lipcu 2013 roku będziemy musieli podjąć. Jeżeli nie 

zdążymy to gmina narażona będzie na potężne kary. Na chwilę obecną nie mamy żadnych 

dokumentów".  

 

Pan Wójt – "to jest tak, że z dniem 1 lipca 2013r. wszyscy mieszkańcy tej gminy nie będą 
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podpisywać umów na odpady stałe, ponieważ wchodzi tzw. ustawa śmieciowa, która nakłada 

na mieszkańców gminy określony podatek i wyłoniona firma, która będzie obsługiwała musi 

dostarczyć na każde siedlisko, do każdego miejsca pojemnik. W związku gmin należy 19 

gmin, na zgromadzeniu temat był poruszany. Na dzień dzisiejszy nie zostały podjęte 

ostateczne wnioski, które mówiłyby o tym, że zadania gmin w tym zakresie przejmie Związek 

Gminny. Na dzień dzisiejszy jest bardzo mało czasu, żeby gminy mogły się przygotować do 

właściwej obsługi tego tematu". 

 

Radny Janusz Sadowski - mieszkańcy Nastajek zobligowali mnie o kilka przyczep żwiru, 

kamienia. Pan Sadowski dodał, że warto spojrzeć na takie miejscowości popegeerowskie, 

które czasami taktuje się jak "piąta kula u nogi", nadmienił, że  mieszkańcy są rozżaleni.  

 

Poproszono o przybycie na salę obrad Pana Zbigniewa Tomczyka inspektor referatu IGK. 

 

Radna Magdalena Muraszko powiedziała, że chciałaby się dowiedzieć, czy to prawda, że 

pracownicy Gminy a dokładnie Szkoły Podstawowej w Wygodzie pomimo, że nadal są 

zatrudnieni w Gminie Ostróda dostali odprawy. Jednocześnie zgłosiła interpelacje   

o przeniesienie pełnomocnika wójta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

z wynajmowanych odpłatnie w hotelu Sarmatia na ul. Pieniężnego do budynku Urzędu 

Gminy, co spowodowałoby oszczędności dla budżetu gminy w kwocie 14.000,00 tyś zł 

rocznie wskazując pokój po siedzibie związku gmin. 

 

Pan Wójt odpowiedział "pracownicy dostali odprawy zgodnie z literą prawa, drugie pytanie 

dotyczące przeniesienia,  po rozmowie z ludźmi mam różne opinie. Pan Burdalski uważa, że 

nie ma problemu, pracownicy biura pełnomocnika uważają inaczej. Z ekonomicznego punktu 

widzenia nie ma problemu, tylko czy ta instytucja w innych pomieszczeniach będzie dobrze 

funkcjonować". 

 

Radna M. Muraszko – "będzie to lepiej funkcjonowało. Dziś ludzie się skarżą, że nie mogą 

tego biura znaleźć". 

 

Pan Wójt – "jeżeli argumenty przemówią za przeniesieniem tej instytucji, to ja nie widzę 

żadnego problemu". 

 

Radna M. Muraszko – "czy odprawa należy się pracownikowi, który jest przenoszony a nie 

zwalniany". 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski – "jestem nauczycielem, jeżeli chodzi o 

wypowiedzenia z pracy, to one muszą w szkolnictwie być przeprowadzone do końca maja.  

W tym przypadku uważam, że błąd popełnili urzędnicy, nie pracownik. Błąd rzutuje 

finansowo, jeżeli pracownik wie, że jest możliwość przeniesienia tego pracownika, to 

powinno się to odbyć w maju, tego nie dopełniono. Jest to niepokojące, ponieważ są to 

pieniądze gminne, art. 20 Karty Nauczyciela, popełnił błąd pracownik urzędu". 

 

Radna Lila Brzózka – "nikt z nas w maju takiej propozycji przeniesienia nie dostał". 

 

Z uwag na to, że przybył Pan Tomczyk Przewodniczący Rady zapytała inspektora Zbigniewa 

Tomczyka o możliwość ewentualnego załatanie dziur w miejscowości Nastajki. 

 

Inspektor Zbigniew Tomczyk – "zakładamy, że z pozyskania destruktu". 
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Pani Małgorzata Czerwonka sołtys sołectwa Lichtajny- "czy podjęte zostały kroki w sprawie 

kanalizacji". 

 

Pan Wójt Bogdan Bartnicki – "przy obecnym tempie, to niektóre wsi 15 lat kanalizacji nie 

miały,  budżet będzie tworzony w listopadzie".  

 

Pan Henryk Krużewski sołtys sołectwa Morliny– "proszę zaprosić p. Starostę". 

 

Przewodniczący Rady – poinformował, że na najbliższą sesję zaprosi Pana Starostę Powiatu 

Ostródzkiego. 

 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 11. Zamknięcie obrad 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady XXVI  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 15.30. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:           Sekretarz obrad:                        Przewodniczący Rady 

 

Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                          Andrzej Wiczkowski 


