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Protokół nr XXVII/12 

z Sesji Rady Gminy Ostróda Odbytej dnia 5 października 2012 roku o godz. 13.30 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XXVII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13.30. 

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum - 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład wynosi 15 radnych) - 

prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski powitał wszystkich obecnych w tym: 

- p.o. Wójta Gminy Ostróda Bogdana Bartnickiego, 

- Sekretarza Gminy Ostróda Andrzeja Pęzińskiego, 

- Skarbnika Gminy Ostróda, 

- Radce Prawnego, 

- Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostródzie Pana Jana 

Janiaka, 

- Wojciecha Gudaczewskiego rzecznika prasowego ostródzkiego starostwa, 

- Dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, 

- Kierowników i pracowników urzędu gminy Ostróda, 

- Sołtysów z terenu gm. Ostróda, 

- mieszkanki Morlin (Mirosława Golan, Marianna Olszewska). 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXVII Sesji Rady Gminy. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia Gminnego programu opieki  

    nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

    Ostróda w 2012r. 

5. Informacja Starosty Ostródzkiego w sprawie aktualnej sytuacji dotyczącej nielegalnego 

    składowiska odpadów w sortowni w Morlinach. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

Projekt uchwały przekazano radnym na posiedzeniu Komisji. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad i udzielił głosu panu Naczelnikowi 

Wydziału Środowiska Janowi Janiakowi zastępującego na sesji Starostę Ostródy. 

Rada na powyższe wyraziła zgodę. 

Ad. 5.  

Pan Jan Janiak Naczelnik Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Ostródzie przybliżył 

informację dotyczące powstania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o w Ostródzie i 

obecnej sortowni w Morlinach . 

"Przedsiębiorstwo PUK jako spółka pracownicza powstała 1 czerwca 1994 roku. Od  tego momentu 

Dyrektorem był Pan Śnieżawski. Przedsiębiorstwo te było jako jedyne w tamtym okresie. W 2005 

roku PUK przedstawił program i złożył wnioski, który wynikał z możliwości z korzystania z 

programów unijnych, środowiskowych a także z innowacyjności. Mianowicie w 2005r. przy 

współudziale UWM, za ich pozytywną opinią przy udziale Pana Marszałka i wszystkich rządzących 

w tym czasie w mieście, w gminie przedsiębiorstwo PUK złożyło wnioski i dostało dotację na 
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sortownie i budowę instalacji do odzysków w miejscowości Morliny. Morliny zostały zakupione 

kilka lat wcześniej przez przedsiębiorstwo PUK. I od tego momentu zaczął się cały proces. W 2001 

roku PUK wystąpiło do Starosty o zmianę użytkowania i ów zgodę dostało. Praktycznie mówiąc 

przedsiębiorstwo PUK istnieje i sortownia odpadów w Morlinach funkcjonuje od 2006r a w planach 

od 2001 roku. W tym czasie nie było na stanowisku Starosty Pana Włodzimierza Brodiuk i 

Naczelnika Wydziału Środowiska Jana Janiaka. Zacząłem pracę w 2007 roku a Pan Brodiuk jesienią 

2006r. Problem sortowni w Morlinach to problem dla mieszkańców ale także problem 

administracyjny i ekonomiczny. To co wszystko powiem nie chciałbym żeby było odebrane ani 

personalnie w stosunku do kogokolwiek kto w tym czasie albo obecnie sprawuje władze. I 

chciałbym też z drugiej strony żeby nie było to tak personalnie odbierane i jak gdyby 

rozpowszechniane w tym gorącym czasie w stosunku do Starostwa czy do firmy którą  reprezentuję 

i Pana Starosty. Chodzi o to, wszystkie instytucje województwa w 2006 roku zatwierdziły program i 

w sierpniu 2006 roku, została przecięta wstęga i została otwarta sortownia w Morlinach. Sortownia 

ta w tym czasie i PUK było dzierżawca  i jedynym gospodarzem na składowisku w Rudnie. Na 

tamten czas nie było jeszcze sortowni w Rudnie. Był jeszcze nawet taki problem, że przedsiębiorca 

czy wykonawca który budował Rudno zszedł z placu budowy i nie było wiadomo kiedy to Rudno 

powstanie. Dlatego Morliny i ta sortowania na ten moment była ta inwestycja czy to działanie o 

właściwe i prawidłowe jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami. Tak to było i tak to wygląda 

historycznie, ja chciałem przypomnieć jeszcze jedną rzecz, że Rudno powstało dopiero w 2009 

roku. I wtedy też automatycznie przedsiębiorstwo PUK przestało być dzierżawcą i gospodarzem na 

wysypisku w Rudnie. Dalej stało się tak, przedsiębiorstwo PUK miało dalsze chęci inwestowania 

ale mówiąc z boku i obiektywnie nie wytrzymało konkurencji z Rudnem. To było prawie do 

przewidzenia. Pan Śnieżawski i inni właściciele sprzedali to przedsiębiorstwo. Następcą został z 

pakietu większościowego Pan Grzegorz Welc i jeszcze przez rok czasu w miarę  poprawnie ta 

sortownia w Morlinach funkcjonowała. Zaczęły się problemy od 2010 roku, od tego roku 

przedsiębiorstwo to nieregularnie wywoziło odpady i one okresowo zalegały w wielkości 5-6 

tysięcy ton, od tego momentu zaczęły się także pisma, protesty mieszkańców, są tu niektóre Panie 

przedstawicielki, które brały w tym udział to wiedzą, a także kontrole ze Starostwa i ze strony 

WIOŚ. Te kontrole trwały od miesiąca kwietnia do miesiąca listopada. Przedsiębiorca mówiąc 

krótko Pan Welc stosował się do zaleceń. Jak  było tak, że trzeba wybetonować plac został 

wybetonowany obie ścianki zostały podniesione. Wszystko to jakie były zalecenia do tego 

momentu wykonywał. My to wszytko oglądaliśmy, nie było podstaw ani przez WIOŚ ani przez 

Starostwo zgodnie z ustawami, które obowiązują niestety nas wszystkich. Przedsiębiorca to 

wykonywało zalecenia nie było podstaw do cofnięcia mu decyzji, Jako dowód było poparcie pismo 

przedstawicieli  mieszkańców Morlin, które stwierdziło, że poprawia się sytuacja i że 
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przedsiębiorca zaczął także współpracować z mieszkańcami. 23 grudnia 2011 roku Pan ówczesny 

Wójt zaskarżył decyzję Starosty  decyzję na stosowania  tej sortowni w Morlinach. Na początku 

stycznia do samorządowego kolegium odwoławczego. Kolegium odwoławcze jednocześnie z 

wnioskiem do SKO nakazało wstrzymać natychmiastowo działalność sortowni. SKO wszczęło 

postępowanie z Urzędu jednocześnie dając decyzję, że nie wstrzymuje działalności sortowni. Od 

tego momentu, Starosta otrzymuje decyzję czy postanowienie z SKO 6 kwietnia, że decyzja 

Starosty jest zgodna z prawem nie mogła być inna wydana i utrzymuje tą decyzję dla PUK-u jako 

decyzję zgoda z prawem. I od tego momentu od momentu końca grudnia do kwietnia praktycznie 

Starosta nie miał prawa ani nie mógł nic zrobić. Myśmy tam jeździli, robiliśmy zdjęcia patrzyliśmy 

jak ta sytuacja wygląda, natomiast prawnie formalinie byliśmy zablokowani. Starosta nie może nic 

zrobić, nie jest właścicielem tej decyzji. Kiedy dowiedzieliśmy się, że decyzja Starosty jest zgodna 

z wszczęliśmy natychmiast postępowanie w celem cofnięcia tej że decyzji dla przedsiębiorstwa. 

Przedsiębiorca w pierwszych dniach stycznia, praktycznie zwolnił ludzi z taśmy i zaczął stopniowy 

demontaż urządzeń tej że sortowni. I to była główna i jedyna przyczyna, bo gromadzenie nadmierne 

nie jest wystarczającą przesłanką do cofnięcia decyzji. Przedsiębiorca nie wypełniał ustawowych 

obowiązków. Dlatego 15 maja Starosta w trybie ostatecznym cofnął decyzję na działalność sortowni 

a także inne decyzje, ponieważ powiedział, że będzie i tak zbierał i tak zwoził, dlatego cofnęliśmy 

mu wszystkie decyzje na działalność tego przedsiębiorstwa. Jak wygląda dalej sytuacja, w tym 

czasie przedsiębiorca nie odwołał się od decyzji Starosty ani nie zaskarżył. Bo ta sprawa trwała by 

do dzisiaj gdyby się odwołał albo zaskarżył. Przyjął tą decyzję, faktycznie od 15 maja nie..... 

odpadów. Tam jest około 15 tyś  ton odpadów z tego około 10  tyś ton to nie są odpady komunalne. 

To są odebrane, przerobione taki półprodukt na paliwo alternatywne. To nie są odpady w sensie 

odpady z zalegania tylko są to półprodukty. Natomiast 5 tyś ton to zmieszane odpady 200301 

odpady komunalne. Mimo kilkukrotnych wezwań przedsiębiorca nie zareagował kompletnie. 17 

maja Starosta skierował sprawę do Prokuratury, uważając, że zachodzi uzasadnione podejrzenie 

popełnienia przestępstwa przez przedsiębiorstwo PUK i właściciela Pana Prezesa. 21 czerwca 

Starosta wystosował dodatkowo wniosek do prokuratury o zabezpieczenie  na mieniu tego 

przedsiębiorstwa sumy potrzebnej na uprzątnięcie tych że odpadów. Prokuratura pod koniec 

czerwca odpisała, że na tym etapie nie postaw3iona żadnych oskarżeń, wniosek dołącza do akt 

sprawy w razie postawienia oskarżenia ten wniosek będzie rozpatrywany. W tym samym czasie 

wiele korespondencji Pana Wójta , wiele korespondencji mieszkańców i naszych odpowiedzi, które 

są jak gdyby w sensie prawnym nie mają znaczenia dla sprawy. 26 czerwca Pan wojewoda 

warmińsko-mazurski zwołał posiedzenie sztabu kryzysowego. Na tym posiedzeniu uczestniczył Pan 

Starosta i uczestniczyłem ja. Po przedstawieniu sytuacji i wysłuchaniu wszystkich służb co na ten 

temat sądzą, Pan Wojewoda ustanowił, że 4 lipca będzie drugie posiedzenie. dnia 4 lipca na 
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posiedzeniu u Pana Wojewody służby takie jak Sanepid, regionalna dyrekcja ochrony środowiska, 

wojewódzka dyrekcja ochrony środowiska wypowiedziała się jednoznacznie, że nie można w sensie 

prawnym, że jest to stan klęski albo zagrożenia, niebezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców. 

W związku z tym Pan Wojewoda nie mógł ogłosić stanu kryzysowego i zaproponował żeby była 

wizja lokalna ( z naszej strony ta propozycja Pan Wojewoda się do niej przychylił). Dnia 18 lipca 

cały sztab kryzysowy Pana Wojewody i Pan Starosta Włodzimierz Brodiuk z upoważnienia Pana 

Wojewody obyła się jednodniowa, byliśmy tam na miejscu, wszystkie służby i też jednoznacznie i 

na piśmie żadna służba nie chciała podjąć tematu że jest to stan kryzysowy. W związku z 

powyższym nie można skorzystać z dobrodziejstwa stanu kryzysowego i podejmować działania 

jednoznacznie natychmiastowych. W tym samym czasie, równolegle Starosta Ostródzki wprowadził 

postępowanie egzekucyjne zgodnie  z ustawą o egzekucji w administracji  ( ustawa 1966 roku) 

przedsiębiorca po 15 maja został kilkakrotnie wzywany do natychmiastowych działań czyli 

wywiezienie tych że odpadów. Został przymuszano 3-krotną  karą po 10 tyś złotych, nie odwołał się 

od kary, nie zapłacił. W związku z powyższym Starosta wysłał weksle do Urzędu Skarbowego w 

celu ściągnięcia.18 lipca na spotkaniu w Starostwie, przedsiębiorca przybył z takim o to tekstem „ 

że ja i Pan Starosta go obrażamy, bo go poniżamy jego wartość i tak dalej, że ta sytuacja jest 

skutkiem zablokowania mu 1 marca przez Urząd Skarbowy kont i na kontach Leży ponad 1 mln 

600 tyś złotych i on by to spokojnie wywiózł gdyby nie byłoby takiej sytuacji.”- to jest 

oświadczenie do protokołu tego przedsiębiorcy. Po wielokrotnych działaniach i rozmowach z naszej 

strony a także przesłuchaniach, składaniu wyjaśnień na prokuraturze stwierdziliśmy jednoznacznie i 

poprosiliśmy prokuraturę o połączenie  wielu kwestii, ponieważ nasi mieszkańcy mogli, złożyli 

wniosek do Prokuratury i wniosek do Prokuratury złożył Pan Wójt, w związku z powyższym 

poprosiliśmy żeby te wszystkie trzy wnioski są w tej jednej sprawienie i nie były rozpatrywane 

oddzielenie. Do dzisiaj nie ma decyzji Prokuratora czy Przedsiębiorca jest winien czy nie, czy jemu 

się postawi zarzuty. A co będzie dalej jeśli mu nie postawi zarzuty. Będzie jeszcze żądał od Starosty 

odszkodowania za zniewagę i zamknięcie firmy. Ale to już będzie inna sprawa, ja tylko mówię że 

tak wygląda polskie prawo niestety. I tak po rozmowach wielokrotnych w instytucjach w 

województwach tych, które decydują a także z Panem Wojewodą, Starosta doszedł do wniosku, że 

nie ma innego rozwiązania trzeba złożyć wniosek do Pana Ministra i ...wydanym za tym 

postępowaniem administracyjnym czyli egzekucją administracji. Ta ustawa z 1966 roku tak mówiąc 

krótko... do tego momentu, upomnienia, nagany, przypomnienia , kary i powinno być załatwione. 

No bo jak w tamtych czas ktoś pomyślał, że przedsiębiorca nie posłucha co władza mówiła. 

Przedsiębiorca się nie posłuchał i żeby zrobić wykonawstwo zastępcze za przedsiębiorcę potrzebne 

są pieniądze i teraz tutaj chciałem się chwilę zatrzymać w tej kwestii- to jest moja ocena, żeby 

wykonać wykonawstwo zastępcze potrzebne jest około 2  mln złotych i nie żadne gadanie 4,5,8,15. 



 5 5 

Skąd te pieniądze się biorą, to jest dłuższa rozmowa, pozwoliłem sobie przedstawić to panu 

wojewodzie na spotkaniu, że jest wiele wariantów przecież mógłby być nawet taki wariant gdyby 

wszystkie instytucje były zgodne łącznie z panem wojewodą bo przecież ktoś musi podjąć decyzję. 

Mianowicie taką, że na tym etapie koszty powinny być tylko wywozu i dezynfekcji całości tego 

terenu. A te śmieci zdetonować w Rudnie pod   warunkiem, że fundusze ochrony środowiska dadzą 

rekompensatę w przyszłości albo odbierze się od przedsiębiorcy pieniądze za czynności, które 

później zostaną wykonane. I wtedy kwota nie byłoby żadne 4 miliony, 2 mln tylko około 400 

tysięcy. Na moje propozycje ostro zareagowały instytucje waszej gminy, które się temu sprzeciwiają 

a także inni ludzie w związku z powyższym ta propozycja w ogóle nie przeszła. Kwota w śmieciach 

jest tak, dużo więcej jak 30% to opłata marszałkowska tzw. środowiskowa, każdy płaci ponad 115 

zł opłaty marszałkowskiej. Pytanie gdzie jest biznes na świecie nie na tym, że je się posegreguje 

tylko na tym, że z tych 115 złotych weźmie się 70-80 zł. Bo śmieci które są o kodzie 200301 czyli 

nie segregowane, mają podwyższona opłatę marszałkowska 5 krotnie a śmieci, które są 

posegregowane i wtedy przechodzą na procent 19, 16, 12 będziemy jeszcze tutaj państwu 

opowiadał, opłata ich jest wtedy albo 1 albo 2 krotna, albo 15 zł z groszami albo 30 zł a resztę 

pieniędzy bierze ten co segreguje. I teraz zobaczcie jeśli ta opłatę by się naliczyło, bo ja uważam, że 

nie ma najmniejszych podstaw tak napisaliśmy do pana ministra, żeby w takim postępowaniu 

mówić o opłacie marszałkowskiej. Marszałek swoją drogą nie pochodzi od przedsiębiorcy czyli od 

PUK-u i Pana Grzegorza Welca... Bo dzisiaj jest tak, gdy ktoś mówi, że na pewno to 4 mln będzie 

kosztować, to na tych śmieciach chciał zarobić 2,5 mln na czysto. Jeżeli będzie to kosztowało 2 mln 

zł, to przedsiębiorca, który będzie to wywoził zarobi 0.5 mln złotych. Starosta 17 września wystąpił 

do Pana Ministra o zabezpieczenie kwoty 2 mln złotych wykonawstwo zastępcze jednocześnie 

wystosowując pismo i prośbę do wszystkich instytucji włącznie do ....WIOŚ, Sanepidu, Pana 

Wojewody, Pana Marszałka i wszystkich, które by ten wniosek poparły. Pierwszy odzew na ten 

wniosek przyszedł z WIOSu, który napisał, że jest on do kontroli a nie do poparcia, bardzo dobre 

poparcie udzieliła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Ale coś się w tym temacie dzieje, 

ponieważ wczoraj był telefon z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o wyjaśnienie o 

co chodzi, ponieważ Pan Minister zgłosił się z prośbą o wydanie opinii w tej sprawie, także 

pozytywną opinie i tutaj w tej sprawie wystosowały Morliny. Dyrekcja Animex w Warszawie na 

naszą prośbę  poparła nasz wniosek o 2 mln złotych. Skontaktowali się ze mną przedstawiciele pana 

wojewody. Pan wojewoda deklaruje poparcie tego wniosku do Ministra. Poza tym nie ma innych 

odpowiedzi. Ani nie ma współdziałania. Jeżeli Pan Minister uzna wniosek za zasadny to te śmieci 

wywieziemy jeszcze do zimy. Od strony technicznej wygląda to tak że 2 tygodnie i tych śmieci nie 

będzie. Tylko będzie trzeba ogłosić przetarg. Ale jeżeli będą pieniądze. Myślę, że ale za Ministra nie 

chcę odpowiadać myślę że w najdłuższym czasie 2-3 tygodni będzie jednoznaczne stanowisko. 
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Oczywiście niepokoi nas to że nie ma do tej pory stanowiska formalnego z Prokuratury. I teraz są 

różne głosy, kto zawinił i tak dalej. Ja powiem tak, mnie nie jest oceniać ja jestem urzędnikiem ale 

słyszę różne rzeczy tak jakby po swoim nazwiskiem. To że ówczesne władze poparły wniosek, żeby 

była sortowania w Morlinach to było bardzo dobre, ponieważ na terenie Ostródy mielibyśmy już 

drugi..... ze śmieciami już 1997 roku. Był problem i nie zostało do użytkowania nowe składowisko 

w Rudnie. Takie są fakty i taka jest prawda. To, że przedsiębiorca do momentu kiedy był Pan 

Śnieżawski i PUK funkcjonowało to tak jak powinno funkcjonować. Nie było problemu, jeżeli 

szukamy winnego to szukamy winnego w jednej osobie. Przedsiębiorstwo PUK i Pan Grzegorz 

Welc. I to jest ta przyczyna podstawowa i żadna inna. Żeby to powiedzieć bardziej zasadnie, jeżeli 

pan nie poradził sobie z konkurencją, to nie musiał na tonie śmieci zarabiać 70 zł, mógł 20 zł jako 

operator tylko. I ten Pan, Przedsiębiorstwo wziął fizycznie 3 mln złotych.  Bo taka była ich wartość. 

Przepisy mówią jednoznacznie nie ma możliwości interwencji administracyjnej, dopóki jest 

właściciel śmieci. Jest to właściciel za nie odpowiada, a on jest znany. PUK złożył wniosek o 

upadłość. Sędzia wniósł zastrzeżenia do tego wniosku i dał czas na uzupełnienie. PUK nie złożył 

uzupełnień ani wyjaśnień i do dzisiaj funkcjonuje to jako Przedsiębiorstwo. Też jest kwestia dotacji 

Unijny, które dostało to Przedsiębiorstwo. Terminy pewnie kończą się za jakieś pół roku i te 

Przedsiębiorstwo chcę funkcjonować, żeby nie musiało zwracać tych pieniędzy unijnych. Jeżeli to 

wszystko Starosta przekazuje Prokuraturze to jest wykonanie zadania ze strony administracyjnej. W 

momencie kiedy dostaniemy odpowiedzieć od Pana Ministra jakie jest jego jednoznaczne 

stanowisko i co on w tej kwestii zrobi, to natychmiast powiadomi i będzie się zastanawiali jakie 

działania. Jeśli będą pieniądze na  wykonawstwo zastępcze a potem tydzień czasu czy 10 dni i 

przetarg a może szybciej w taki m przypadku zgoda zamówień publicznych będzie na 

przyspieszenie, 2 tygodnie na wywiezieni,  by ten problem w miesiąc czasu był rozwiązany, od 

momentu decyzji Pana Ministra. I na tym etapie jest wszystko co można powiedzieć i co można  

zrobić. Od 23 grudnia do kwietnia było można robić sobie zdjęcia, jeździć, rozmawiać ale 

administracyjnie nie mogliśmy podjąć żadnych rzeczy. Decyzja nie była w naszej kompetencji. U 

Pana Wojewody przedstawiłem Panu Dyrektorowi czy Prezesowi- w 2010 roku z ustawy 

śmieciowej wyleciał w ogóle zapis artykuł 4 mianowicie tak, że przedsiębiorstwo, które będzie 

odbierać czy zwozić odpady nie musi mieć zmiany o zamianie użytkowania obiektu ani pozwolenia 

budowlanego. Ten artykuł całkowicie wyleciał. Będzie się teraz borykali z Ustawą, która wejdzie od 

lipca 2013 roku przysiądźmy nad tym bo jest to bardzo poważna sprawa. Jest to konieczność długiej 

i merytorycznej dyskusji. To dotyczy całości powiatu. Za każde śmieci będzie odpowiadała Gmina 

tak samo Wójt. Właścicielem zgodnie z tą Ustawa będzie Wójt, Burmistrz i Prezydent"  

 

Głos zabrała p.o. Wójta Gminy Ostróda Bogdan Bartnicki - "14 września, na poprzedniej sesji o 
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tym mówiłem, przeglądając ten plik dokumentów, doszedłem do wniosku, że to przerzucanie 

papierów to stan rzeczy byłby taki, jakby go nie było. Obrałem ścieżkę poprzez Centrum 

Zarządzania Kryzysowego jest postawa prawna z 26 kwietnia z 2007 dziennik urzędowy nr 89 i 

zgodnie z nią 17 września o godz. 9 zwołałem Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Ten 

Zespół w postaci rożnych instytucji mogących coś powiedzieć w tym temacie, czyli przedstawiciel 

Państwowej Straży Pożarnej, Sanepidu, Powiatowy Lekarz Weterynarii odpowiadali na pytania 

związane z niebezpieczeństwem, zagrożeniem życia ludzi i mienia związanego z tak dużą ilością 

zgromadzonych śmieci. My z tego spotkania zrobiliśmy protokół jest nagranie fonetyczne, jest 

opinia na papierze  i 17 września dostarczyliśmy to do Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, zakładając zgodnie z postawą, która wcześniej  wymieniłem, PCZK zrobi to samo 

przekaże do Wojewódzkie Centrum i   pan wojewoda teraz i już, tu nie ma czasu na czekanie. 

Myślałem, że na dzień dzisiejszy będzie to już załatwione. Ja 2 października skierowałem do Pana 

Starosty pismo z zapytaniem co się dzieje z tymi materiałami, które były zgromadzone na poziomie 

centrum zarządzania kryzysowego. Ścieżkę, którą obrałem jej nie obwiązują żadne terminy 

administracyjne. Mam trochę żal ze Starostwo pominęło  tą ścieżkę. Nasuwa mi się takie jedno 

pytanie, na które chciałbym uzyskać odpowiedź a później może jakieś 2 sugestie". 

 

Pan Jan Janiak –"panie wójcie dostarczył on pismo z zarządzania kryzysowego w  środę, a w 

czwartek to pismo i cały komplet dokumentacji został przekazany do Centrum Zarządzania 

Kryzysowego Wojewody. Pan starosta podjął taką decyzje, że nie będzie zwoływał swojego 

zarządzania ponieważ w Zarządzaniu powiatowym biorą udział także te same osoby które w 

zarządzaniu w gminie. A pan dostał ta odpowiedź na piśmie, jest w sekretariacie. To jest ta kwestia 

co zrobiliśmy z dokumentami, które zostały wysłane z Gminy. Powiedziałem już wcześniej, że 26 

czerwca pan wojewoda zwołał swój sztab zarządzania kryzysowego i uznał że nie ma działania 

takich aby uznać do zadań sztabu kryzysowego. Wszystkie dokumenty zostały przesłane do sztabu 

kryzysowego pana wojewody. Wszystkie służby nie wypowiedziały się jednoznacznie, że jest stan 

kryzysowy".  

 

Pan Bogdan Bartnicki – "ustawa, którą wcześniej cytowałem dokładnie mówi jaka jest procedura 

działania zgodnie z tą ustawą więc nie wiem czy pan starosta mógł sobie pominąć paragraf tej 

ustawy i sobie skierować to wszystko do Wojewódzkiego Zarządzania Kryzysowego. Ta ustawa jest 

spec ustawa, która naprawdę szybko działa, dlatego się zastanawiam czy ta procedura czy jest 

lepsza, szybsza, do czego ona zmierza". 

Pan Jan Janiak –"decydentem panie wójcie jest wojewoda". 

Pan Bogdan Bartnicki – "to jest skrócenie dróg". 
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Pan Jan Janiak –" odpowiedź z 18 września 2012 roku".  

Pani Mirosława Golan (mieszkanka Morlin)- do 15 września, to wiem od Pana Wojewody, że takie 

pismo nie wpłynęło". 

Przewodniczący Rady poprosiła pana Janiaka o pokazanie niniejszego pisma.  

Pani Golan- "mieszkam od 20 lat, żadna rada sołecka nie wydała pozytywnej opinii na 

funkcjonowanie zakładu sortowni śmieci w Morlinach. Osobiście chodziłam do PUK o 

udostępnienie materiałów o tym jaki ta inwestycja będzie maiła wpływ na życie mieszkańców. 

Takie raportu mi nie pokazano. O ile pamiętam Wójt wydawał też negatywne opinie, mam nadzieję 

że tutaj władze Gminy przypomną, więc proszę nam nie zarzucać, że myśmy się zgadzali z tą 

inwestycją aby mogą powstać i funkcjonować. PUK jakoś funkcjonował, ale w momencie choroby 

pana Śnieżawskiego sytuacja się pogorszyła. Od 2009 roku zaczęło się dziać coraz gorzej. 

Pisaliśmy pisma wyrażające swój niepokój, nikt nie brał pod uwagę naszych jakichkolwiek uwag. 

Śmieci nikt nie segregował tam od listopada .Śmieci były regularnie dowożone a segregacja była 

prowizoryczna bo pracowała tylko jedna zmiana. Natomiast w grudniu nie było już segregacji 

żadnej. Takiej ilości śmieci nie można było nawieźć od 23 grudnia do 2 kwietnia kiedy to było 

zawieszone działania PUKU ze względu na decyzję Wójta,  Kolegium miało rozpatrzeć tą sprawę 

na kolejnym odwołaniu. Nie można było nawieźć tych śmieci przez 3 miesiące. PUK już nie miał 

takie zasobu żeby przywieźć tyle śmieci. 

Z sali słychać kilka osób –"nie PUK przywoził, rzeczywiście". 

Pan Jan Janiak- "ja w większości pani wypowiedziami zgadzam się. Stoimy po tej samej stronie 

barykady". 

Następnie pan Janiak odczytał pismo sołtysa pana Henryka Krużewskiego z dnia 17.10.2011r. do 

Starosty Ostródzkiego, w którym jest mowa o dobrej współpracy z firmą. 

"Nawiązując do licznych skarg składanych  przez mieszkańców naszej miejscowości na 

funkcjonalnie sortowni odpadów przedsiębiorstwa PUK, informuję, że firma podczas spotkań z 

mieszkańcami zobowiązała się do uporządkowania swojego terenu. z naszych obserwacji wynika, 

że odpadów stopniowo upływa i są one stopniowo z sortowni wywożone. Jednocześnie 

rekompensuje uciążliwości na rzecz sąsiedztwa  działania naszego zakładu. Podpisała Rada 

Sołecka". 

 

Pan Henryk Krużewski – "tak oczywiście to napisałem. Było tak, że sortownia działa i nie było 

problemu. Jak zostałem sołtysem chciałem tą sortownie zlikwidować, że względu na to, że była 

uciążliwa. Przyszło pisemko, że PUK ma prawo prowadzenia tej działalności. Wówczas 

pojechaliśmy z rada sołecką do Dyrektora, ustaliliśmy pewne reguły jak to ma wyglądać. Nic więcej 

nie jest napisane". 
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Pan Jan Janiak – "ja nie miałem do pana pretensji, że pan takie pismo napisał. Przedsiębiorca od 

grudnia, czy tam od stycznia zaprzestał całkowicie sortowania. Wyrzucono w tamtym czasie pana 

Gołębiewskiego i nie było z kim rozmawiać".  

 

Pan Krużewski – "od stycznia  do 15.05.zwożono śmieci, 30 marca powinno być zamknięte, było 

pisane do Urzędu Marszałkowskiego, że jest tak sytuacja". 

 

Pan Janiak – "21 Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i 

zwrotka. Załącznik o spotkaniu do wiadomości Wójt Gminy Ostróda. I drugie pismo z dzisiejszego 

dnia 21 przesłano dokumentację  i przesłano informację do Urzędu Gminy 21.09.2012". 

 

Pani Malinowska –"czy jest potwierdzenie wpłynięcia wniosku do wojewody, czy jest zwrotka". 

 

Pan Janiak odczytał pismo i pokazał na to potwierdzenie odbioru. 

 

Pani Marianna  Olszewska -mam zdjęcia dokumentacje jak funkcjonowała sortownia, wszytko na 

pendrive. My walczymy od 2 lat pisząc pisma. Sanepid powiedział nam, że oni nic do tego nie 

mają, oni przyjdą jak weźmie nas jakaś epidemia. Sanepid interesują tylko pomieszczenia socjalne. 

Ktoś próbował z nimi walczyć mimo, że postępowanie weszło na drogę administracyjna zostało 

umorzone. Myśmy wysłali nasz wniosek do Prokuratury o postępowanie przygotowawcze. Jakim 

prawem Pan zgłosił te trzy wnioski, jakim prawem zostało to skumulowane. Dlatego byłam 

zdziwiona,. że taka droga przesłuchuje nas Prokuratura. Teraz wiem dlaczego tak się stało. Następna 

rzecz co po tej wizji lokalnej? Tam trzeba wejść i zobaczyć jak to wygląda. Trzeba zobaczyć 

zdjęcia. Teraz następna rzecz instytucje kłócą się miedzy sobą a co my mamy do tego, my cierpimy 

nikt nas nie chce wysłuchać. Piszemy do Rzecznika praw Obywatelskich. Pan wysłał pismo do 

niego, że była robiona kilkukrotna dezynfekcja i deratyzacja wokół tego obiektu. Nigdy nie było 

deratyzacja, zapomniał Pan to zlecić. Szczury biegają między nogami. Nikt nie chce nas słuchać, 

każdy rzuca papierki w tą w tamtą . a my co mamy, kupa dokumentów. Wysłałam dokumenty około 

100 stron do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jeśli się dostaje fundusze unijne to powinna 

wisieć w widocznym miejscu ta tablica, żeby wszyscy wiedzieli za co ten ktoś dostał i na co. 

Nigdzie nic nie ma. A to jest bardzo ważne dla nas. Do kogo mam się zwrócić, ja będę pisała. 

Przewodniczący Rady- na pewno środki unijne są. My tu wszyscy uważamy, że jest to ogromy 

problem ale od strony administracyjnej jesteśmy jakby w niemocy, taka jest sytuacja prawna 

niestety. To jest najgorsza sytuacja jaka była tutaj na terenie Gminy. Najbardziej niepokojące i 
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najbardziej niezrozumiałe są opinie wszystkich tych służb, gdyby była choć jedna inna opinia z tych 

służb to otworzyłoby inna drogę. Ja doskonale rozumiem Państwa bo mieszkać w terenie gdzie 

grasują takie owady i szczury to nic, ja nie potrafię powiedzieć jakie to jest upokorzenie dla ludzi. 

Ja się nie dziwię Państwu, że szukacie pomocy w różnych Instytucjach. No bo tak trzeba, ale myślę, 

że to rozwiązanie o którym mówił Pan Janiak przyniesie skutek. Bo chyba tylko to może uratować 

Morliny".  

Zdjęcia stanowią załącznik nr 3 do protokołu 

Mieszkani Morlin – "wiemy, że pieniądze w ministerstwie są" 

 

Przewodniczący Rady – "to wszystko gaśnie jak się zapala. Przyjeżdża ogólnopolska telewizja z 

ogromną mocą działania ale to nic nie przynosi. Przyjadą wypowie się jeden drugi trzeci i pojadą a 

Ci ludzie meczą się dalej. Ja sobie nie wyobrażam jak sobie przeżyć jeszcze jakiś czas. To działanie 

musi przynieść skutek. My jako samorząd nie mamy na to środków a z drugiej strony to nie jest 

nasze zadanie a właściciel uchyla się. To prowadzi do niemocy wszystkich a państwo żyjecie dalej i 

to jest najgorsze". 

 

Mieszkanka Morlin – "niech się nikt nie zdziwi jak ktoś z nas sfiksuje, to doprowadza do obłędu". 

 

Przewodniczący Rady –"ja wierzę, bo ta niemoc w działaniu jest chyba najgorsza. Każdy widzi, 

ubolewa tylko jakoś końca tego problemu nie widać". 

 

Mieszkanka Morlin – "państwo mówicie o niemocy, dziwna rzecz w naszym państwie panuje. Nie 

rozumiem jednej rzeczy, ja jakbym nabroiła to sąsiad mnie pod... przyjdzie policja, policja nie daje 

sobie rady  to do Prokuratora, a tu nie można tego zrobić, gdzie my jesteśmy. Nie może ktoś iść i 

zgłosić to na Policję. Każdy cicho siedzi. Ja pisałam do prokuratury okręgowej". 

 

Pan Jan Janiak –"pisałem do prokuratury żeby przyspieszyć cały tok postępowania dlatego ,że 

składając do Ministra o zabezpieczenie środków chciałem mieć już z prokuratury jasno, że człowiek 

jest winny i wtedy skarb państwa odbierze sobie od niego. Żeby Minister się nie bał i szybko podjął 

decyzję o przekazanie środków. To był mój cel i tak jest zapisane". 

 

Mieszkanka Morlin –"140 metrów od sortowni mieszkają ludzie, jaka mowa o szczególnym 

aspekcie społecznym". 

 

Pan Jan Janiak- "organ wydający decyzję zabezpiecza na poczet ewentualnych rzeczy kaucje wtedy 
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kiedy następuje pozwolenie zintegrowane - tu nie miało miejsca, kiedy mówimy o odzysku 

gospodarowania odpadami niebezpiecznymi- tu nie miało miejsca i koniec kropka. I teraz jest tak, 

nie ma takich prawnych możliwości. Pozwolenie zintegrowane posiada tylko Rudno. Proszę to 

pismo przeczytać jak nie to ja mogę zrobić ksero". 

 

Mieszkanka Morlin – "a tam było pozwolenie na odpady inne i na inne niż niebezpieczne". 

 

Pan Jan Janiak- "odpady inne i inne niż niebezpieczne to odpady np komunalne to się tak nazywa.  

Przewodniczący- Reasumując, mamy wszyscy nadzieję, że sytuacja się rozwiąże i nastąpi to jak 

najszybciej". 

 

Radna Zofia Stankiewicz – "kiedy Pan przewiduje, że będzie odpowiedź ministra. Czy będzie to za 

2 tygodnie? 

 

Pan Janiak – "nie potrafimy odpowiedzieć mieszkańcom gminy kiedy to nastąpi, minister poprosił 

dyrekcję w Warszawie WIOSi-u o przedstawienie mu swojej opinii, czy on może podjąć taką 

decyzję czy nie. 

 

Radna Barbara Stabińska- "żeby nie było tak, że odbijamy kolejna piłeczkę, wysyłamy pisma i 

kolejna piłeczkę odbijamy. Tam mieszkają ludzie którzy ciężko pracują, płaca podatki. Oni nie maja 

nerwów, gdyby mieli to by to wszystko się inaczej potoczyło". 

 

Pan Jan Janiak- "dla mnie było wielkim szokiem jak na posiedzeniu wojewody wszystkie służby 

naszego województwa nie chciały się wypowiedzieć ani zapisać do protokołu i uznać to za sytuację 

kryzysową. Ja przeżyłem szok, może taki sam jak państwo. Nie będę i nie mogę odpowiadać za to 

co zrobił pan wojewoda i za to co zrobili inni urzędnicy". 

 

Mieszkanka Morlin – "dziwna rzecz widzę że tylko Starostwo działa poprawnie. Kto ma być 

odpowiedzialny za przypilnowanie wywiezienia śmieci, jak długo będziecie nas chronić. Wkoło 

zostanie pełno gryzoni insektów, jak to ma wyglądać, czy będziecie mieć pieniądz żeby nas chronić, 

ja się obawiam że zostaniemy sami". 

Pan Jan Janiak- "ja powiedziałem państwu, że będzie wykonawstwo zastępcze i te 2 mln wystarczą 

na to żeby te śmieci wywieźć, zrobić dezynfekcje całości terenu. Tak powiedziałem".  

 

Mieszkanka – "przez jaki czas, tylko jednorazowo? ja chcę konkrety, to nie wystarczy". 
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Przewodniczący Rady podziękował Panu Janowi Janiakowi Naczelnikowi Wydziału Środowiska 

Starostwa Powiatowego w Ostródzie za przybycie na sesję i przedstawienie problemu. 

Pan Janiak podziękował i opuścił salę obrad. 

 

Mieszkanka Morlin – "kto z radnych mniej więcej wiedział albo interesował się od jakiego czasu 

my się borykamy z ta sytuacją i kto z Radnych cokolwiek zrobił żeby nam pomóc albo ulżyć".  

 

Przewodniczący Rady – "sołtys to wielokrotnie podejmował na sesji, wielokrotnie rozmawialiśmy 

na sesji, ze smutkiem odpowiem, że niewiele mogliśmy zrobić i niewiele do tej pory możemy 

zrobić. Gdybyśmy mieli środki finansowe to na pewno byśmy te środki przekazali ale nie ma takiej 

mozaikowości ze strony formalnej, nawet gdyby było to możliwe ze strony prawnej. I wszystko jak 

gdyby kręci się naokoło. My jesteśmy najbliżej, my jesteśmy Radnymi tej Gminy, mieszkańcami 

mamy kontakt z Państwa Sołtysem, z mieszkańcami. Jedynie te działania administracyjne można 

dumać czy są wystarczające czy nie. Ale niestety one są jedyne prawdziwe, które doprowadzą do 

rozwiązania problemu. Bo tak to po prostu jest, prawo jest takie jakie jest ale przestrzeganie 

procedur administracyjnych tylko to umożliwi rozwiązanie problemu. Myślę, że Wójt i Starosta jest 

jak gdyby w jego interesie dlatego, że to są mieszkańcy nasi wszystko dzieje się na terenie naszej 

powiatu, i te wszystkie informacje medialne. Jest to problem ale ten problem ukazuje nasze miejsce 

życia w złym świetle no bo tak jest i nie ma co ukrywać. Ale chyba każdy kto pracuje w 

samorządzie stara się aby ten  obraz Gminy jak najlepszy. Kto uprzątnie te śmieci, każdy się będzie 

starał z włodarzy bo to będzie ogromy sukces czy to Wójta czy to Starosty. Z tego punktu widzenia 

myślę, że każdy będzie o to zabiegać żeby to zrobić". 

 

Mieszkanka – "może każdy sołtys, radny napisze pismo". 

 

Przewodniczący Rady – "ja pani zagwarantuję, że my jako rada wystosujemy takie pismo". 

 

Mieszkanka Morlin –" mi nie chodziło o wsparcie finansowe, mi chodziło o to jak pisać, gdzie 

pisać, my jesteśmy laikami w pisaniu takich pism. Czy to jest prawdą, że Pani mecenas, pracuje w 

Urzędzie Gminy i też obsługuje Starostwo"? 

 

Przewodniczący Rady – "pani ta obsługuje tylko Gminę więc bardzo proszę o zwracanie się do niej 

o pomoc w pisaniu pism". 

 

Mieszkanka Morlin - jeśli chodzi o Pana Sołtysa, Pan sołtys napisał te pismo, które Pan odczytał 
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nie powiadamiając mieszkańców." 

 

Przewodniczący Rady – "myślę, że na pewno chciał pomóc, zrobił to w dobrej wierze".  

Na tym dyskusje zakończono. 

 

 

Ad.2 

Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji  

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXVI 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 XXVI 

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 XXVI 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. 

 

p.o. Wójta Gminy Ostróda Bogdan Bartnicki – "wydano 3 zarządzenia., pierwsze zarządzenie w 

sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej  własności Gminy Ostróda, jako 

działka 261/1 o pow.1 ha 573 m położona w obrębie Kajkowo. 

Drugie- w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2012rok, budżet uległ zwiększeniu o kwotę 1056 zł, 

kwota przeznaczona na wynagrodzenie ekspertów członków komisji egzaminacyjnej dla 

nauczycieli, którzy ubiegają się o awans nauczyciela mianowanego. 

Trzecie-Wynaczynienie nauczyciela do zastępowania Dyrektora w czasie jego nieobecności.   

Udział w konferencji w wdrażaniu RGO w Giżycku. Przekazanie samochodu OSP dla straży 

pożarnej w Glaznotach, Udział w otwarciu Centrum  Publicznej w Ostródzie, 5 Mazurski dzień 

ziemniaka, zawody strzeleckie, organizacja spotkań obwodowej Komisji Wyborczej, wprowadzeni 

zapobiegania bezdomności i ochrony zwierząt na terenie Gminy 2012. 

  

Radny Andrzej Bartnicki – "smutek nas ogarnął, że jako Radni nie byliśmy powiadomieni o 

uroczystości przekazania samochodu OSP Glaznoty". 
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Pan Wójt-  "organizatorem tego spotkania był Prezes OSP w Glaznotach, ja byłem zaproszony". 

 

Przewodniczący Rady –" zwróciłem uwagę na to, że została przyjęta droga w Zwierzewie. Rada 

przyjmuje takie zadania do swojego do budżetu i dobrze by było gdyby Radni zostali 

poinformowani. Rzeczywiście droga jest ładna ale nie pozbawiona kłopotów. Są problemy z 

odwodnieniem i z takim dziwnym kra.. bo z jednej strony jest niski z drugiej wysoki i ta woda 

uchodzi na podwórka ludzi z tej drogi. Dla mnie jest to trochę niepokojące bo Ci ludzie zgłaszali 

problemy z odwodnieniem. Tam są sudzienki, które nie będą odbierały wody, bo nie ma jak gdyby 

takiego spadku do nich. To będzie wykonane i poprawione tak? Proszę generalnie powiadamiać, że 

w takim dniu jest odbiór drogi i kto chce może przyjechać i zobaczyć". 

 

Pan Bartnicki – "tak, w poniedziałek". 

 

Pan Zbigniew Tomczyk Inspektor Referatu Inwestycyjnego "droga jest zrobiona tak z 820 m 

kontrakt podpisany z firmą  "skanska" z tym, że termin zakończenia jest marzec 2013 rok. W tej 

chwili jest spadek jednostronny bo nie ma sieci podłączonej. Studzienki na pewno spełnia swoją 

rolę. Będzie robiony szyb wodny i będzie położone liniowe odwodnienie" 

 

Przewodniczący Rady – "poboczne w masakrycznym stanie" 

 Pan Tomczyk- "bo to jest tak, każdy czeka jak gmina przyjedzie i zrobi pobocze". 

Przewodniczący Rady- "myślę, że jeżeli firma wchodzi na teren to powinna go zostawić w takim 

stanie jakim go zastała. Trzeba takich rzeczy pilnować".  

 Pan Tomczyk- "rada zostanie zaproszona i będzie odbiór końcowy". 

Na tym dyskusje zakończono. 

 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady odczytała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy w roku 2012. 

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

radnych: 

-”za” podjęciem uchwały oddano – 12 głosów, 

-”przeciw” – 2 głosy, 

-”wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 

Uchwała Nr XXVII/143/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 5 października 2012r. w sprawie 

zmieniający uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w roku 2012 – 



 15 1

5 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 6.  

Wolne wnioski, informacje 

Radna Zofia Stankiewicz – poinformowała, że na dzisiejszą sesję przyniosła dla zainteresowanych 

poradnik, prosiła o zabranie. 

 

Pan Jan Antochowski- wracając do tematu sortowni śmieci w Morlinach zapytał "czy te decyzje 

zostały wydane zgodnie z przepisami. Jeżeli nie ma tam zapisu, że mogą być tam składowane 

sortownie czy składowiska śmieci to obie decyzje zostały wydane niezgodnie z prawem. To są 

skutki a trzeba mówić o przyczynie. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydaje pozytywną 

decyzję na zorganizowanie tej sortowni wydaje równocześnie pozytywną opinię na całą gospodarkę 

śmieciową". 

 

Przewodniczący Rady –"pan Brzezin mówił, że są starania nie sądzę, żeby było zapisane w  

programie, że tworzymy składowisko". 

 

Radna Barbara Stabińska- „wszyscy sołtysi składaliśmy wnioski na koniec września odnośnie 

funduszy sołeckich, ja mam takie pytanie, czy państwo nie spotkaliście się z taką sytuacja, że są 

robione chodniki na drogach powiatowych, może ja się mylę. Miałam zebranie wiejskie i 

społeczeństwo w Starych Jabłonkach zostało poinformowane, że są stosowane takie praktyki. 

Chciałabym też podziękować Panu Tomczykowi.” 

 

Radny Łukasz Nowicki- skierował pytanie do pani kierownik referatu oświaty i zapytał, dlaczego 

w tym roku gmina nie refunduje biletów komunikacji miejskich, biletów miesięcznych dla dzieci, 

które dojeżdżają z terenów gminy do szkół miejskich. 

 

Pani Janina Roman Kierownik Referatu Oświaty Kultury i Sportu powiedziała „ w związku z tym, 

że do 31 sierpnia obowiązywało porozumienie między zarządem miasta a naszym zarządem,  które 

było zawarte w 1998 roku w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dla dzieci, które chodziły do 

miejskich szkół. Ja w miesiącu lutym wypowiedziałam to porozumienie i nie ma podstaw prawnych 

żeby zwracać im koszty przejazdów do szkoły, którą sobie rodzice wybrali. Nakłada się na gminę 

stworzenie sieci szkół, że gmina ma działać zgodnie z prawem , nie możemy ponosić kosztów 

przewozu uczniów do szkół. Rodzic ma prawo wybrać sobie szkołę ale my nie mamy obowiązku 

zwracać kosztów przejazdu, np. Zwierzewo, Morliny chodzą do miasta my nigdy nie zwracaliśmy 
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im kosztów przejazdu dlatego, że nawet nie mieliśmy zawartego porozumienia. To porozumiewanie 

nas obligowało, że miasto przyjmuje nasze dzieci ale my pokrywamy koszty. Dla gimnazjum 

kupujemy bilety ale nie dla szkoły nr 5 bo dla tych uczniów jest szkoła podstawowa  Zwierzewie. 

Jeżeli rodzice chcą to my załatwimy autobus i te dzieci będziemy wozić. Ci co mają małe koszty 

dochodu zaproponowaliśmy, że damy stypendium, będziemy brali pod uwagę właśnie zwrot 

kosztów przejazdu”. 

 

Radny Łukasz Nowicki- „to nie jest żaden luksus, że dzieciom z miasta zwracane są koszty 

przejazdu, bo taka jest akurat sieć szkół, do szkoły w mieście zdecydowanie bliżej i nikt nie 

zdecyduje się na to żeby dzieci chodziły do szkoły tak jak jest ich obwód, ponieważ jest to po 

prostu fizycznie niemożliwe. Proszę, żeby rozważyć jeszcze raz tą sytuację, żeby te bilety były 

zwracane”. 

 

Przewodniczący Rady -”wiem, że przez wszystkie lata te pieniądze były zwracane za bilety, co się 

takiego stało, że nagle od września nie ma tego zwrotu, jaki jest główny powód”. 

 

Pani Janina Roman - „nie my mieliśmy zmieniać, te porozumienie obowiązywało do sierpnia. 

Miasto nie widzi z nami płaszczyzny porozumienia w tym stosunku, uważają, że my powinniśmy 

im jeszcze dopłacać. Rodzice są przekonani, że miasto nie otrzymuje i to my bierzemy pieniądze za 

te dzieci. Mam nadzieję, że w miesiącu listopadzie wróci porozumienie na tej płaszczyźnie”. 

 

Przewodniczący Rady -”czyli porozumienie stworzy taką możliwość” 

Kierownik Referatu Oświaty- „ja myślę, że tak”. 

 

Radny Dominik Serafin - zapytał kiedy będzie zasypany ten zbiornik w Reszkach. 

Pan  Władysław Jankiewicz inspektor Gminne Centrum Reagowania Kryzysowego- odpowiedział, 

że w Reszkach jest problem z ziemią. 

Radny Dominik Serafin - „ale ostatnio była rozmowa, żeśmy przeznaczyli na to 1.500 zł miało 

wystarczyć, dlaczego teraz zabrakło”. 

Pan Jankiewicz - „nie, nie zabrakło te pieniądze nie są wydane”.  

Pan Krzysztof Ruczyński chciał opuścić salę obrad, jednak Przewodniczący Rady poprosił pana 

Ruczyńskiego o pozostanie. 

Przewodniczący Rady - „ja mam prośbę, proszę być ostrożnym w wypowiadaniu się.”  

Pan Krzysztof Ruczyński inspektor - „ja tu jestem z polecenia pana wójta.”  

Przewodniczący Rady odnosząc się do pana Ruczyńskiego „pan jest komendantem straży gminnej, 
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tak? 

Pan Ruczyński-”jestem komendantem gminnym związku OSP”. 

Przewodniczący Rady „strażacy dowiedzieli się, że w ubiegłym tygodniu część straży dostało jakiś 

sprzęt, chciałabym zapytać jaki to sprzęt z jakich środków i o dzisiejsze ćwiczenia, koncentracje. 

Bo trzeba być ostrożnym w takich rzeczach bo nie chciałbym, że wykorzystywanie straży a to są 

ludzie , których największym szacunkiem się darzy w społeczeństwie, żeby pojawiały się takie 

głosy na terenie Gminy, że straż i strażaków wykorzystuje się do pewnych celów, nie będę mówił 

jakich, bo chyba każdy wie. Terminy do takich rzeczy dobiera się precyzyjnie. Dlatego zwracam 

szczególną uwagę do pana, pan jest komendantem, pan powinien stać na straży opinii o strażakach. 

Bardzo proszę o przestrzeganie jakiś moralnych cech. Żeby był pan ostrożny, żeby takie sugestie nie 

zostały wprowadzone w straży. To są ludzie oddani, którzy cieszą się ludzkim szacunkiem”. 

 

Pan Ruczyński-”ja jestem Komendantem Związku OSP całkowicie społecznie”.  

Przewodniczący Rady -” bez znaczenia”. 

Pan Krzysztof Ruczyński - „koncentracja gminna leży w zadaniach komendanta gminnego i od 

wielu lat na przełomie września i października jest organizowana. Proszę powiedzieć konkretnie, bo 

takie sugestie doprowadzą tylko do jakiś niedomówień. Proszę mówić po nazwisku i sprawę 

wyjaśnić. Ktoś komuś zabrania mówić, proszę mówi”. 

Radny Dominik Serafin - „żeby przed wyborami, przed ciszą wyborczą takie coś robić to dyktatura 

białoruska”. 

Pan Przewodniczący -  „a inni kandydaci na Wójta jakie mają narzędzie”? 

Radny Dominik Serafin opuścił salę obrad. 

Pan Ruczyński-”ja nie startuję w wyborach” 

Przewodniczący Rady - „ale jeżeli jest zebranie wszystkich jednostek w terminie jakim jest to każdy 

może sobie pomyśleć a może to jest inny cel tego wszystkiego o to nam chodzi. Kto organizuje”? 

Pan K.Ruczyński- „komendant gminny jest organizatorem koncentracji”. 

Przewodniczący Rady - „pytanie jeszcze o doposażenie straży” 

Pan Ruczyński-j „a nic nie wiem, zostałem zaproszony do Reszek, że o godz 16 będzie przekazanie 

sprzętu. Nie wiem naprawdę zostałem zaproszony przez Prezesa.” 

 

Pan Wł. Jankiewicz- „w miesiącu luty w każdej jednostce OSP można składać wnioski o 

dofinansowanie. OSP Pietrzwałd złożył o 3 węże, Ornowo o 5 węży, Turznica o aparat, OSP Durąg 

1 prądownica dokładnie nie pamiętam. Wnioski są rozpatrywane przez Zarząd Wojewódzki. W 

miesiącu wrzesień są realizowane te wnioski. Wszystkie jednostki dostały sprzęt oprócz jeszcze 

OSP Turznica”. 
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Przewodniczący Rady - „dziękuję”. 

Radna Barbara Stabińska- „ja nie dostałam odpowiedzi na zadane wcześniej pytanie. Pan Ruczyński 

jest mieszkańcem wsi Stare Jabłonki i jeżeli na tym zebraniu mówi się takie rzeczy dlatego pytam, 

dlaczego jest robione na drogach powiatowych. Takimi wypowiedziami skłóca się mieszkańców 

miejscowości. To nie powinno mieć miejsca. Takie niefortunne wypowiedzi prowadzą do 

drastycznych sytuacji”. 

 

Pan Zbigniew Wójcik sołtys sołectwa Rudno powiedział, że był na szkoleniu, na którym 

wyjaśnione było przez wojewodę, że sołeckie pieniądze można wydać tylko na zadania gminne. 

 

Radna Barbara Stabińska- nawiązując do odbytego Dnia Ziemniaka w Kraplewie powiedziała, że 

doszły do niej słuchy, że niektórzy z sołtysów wraz z małżonkami zostali wypraszani z sali na której 

był organizowany poczęstunek. 

 

Pan Zb. Wójcik sołtys sołectwa Rudno potwierdził tę sytuację, dodał, że dotyczyła jego i 

powiedział „jakaś pani podeszła do mojej żony i ją wyprosiła, kiedy żona pokazała zaproszenia pani 

powiedziała, że zaproszenie to ma każdy”. 

 

Przewodniczący Rady „ bardzo mi przykro i w imieniu samorządu przepraszam, proszę przeprosić 

tez żonę”. 

Wpłynęła skarga na Wójta właśnie w tym temacie organizacji Dnia Ziemniaka, niestety nie jest ona 

nie podpisana.  My jako Samorząd byliśmy współorganizatorami Nie może być takiej sytuacji, że są 

lepsi i gorsi. 

 

Radna Barbara Stabińska ”przecież nigdy nie było takiej sytuacji, to jest brzydko to źle świadczy o 

naszej Gminie, przecież przychodziły osoby bez zaproszeń i takiej sytuacji nie było”. 

 

Radny Andrzej Bartnicki- „ja szczerze mówiąc nie byłem na tej sali gdzie był stół szwedzki, jestem 

trochę zaskoczony taką sytuacją, by kogoś wyprosić. Naprawdę ciężko jest mi się w tym temacie 

wypowiedzieć. I bardzo mi przykro, gmina była współorganizatorem. Może w przyszłych latach 

trzeba by było zmienić formę. Nie wyobrażam sobie, żeby kogoś gdzieś wyprosić. Pan 

przewodniczący drugi raz przeprasza w imieniu samorządu a ja się nie czuję winny”. 

 

Radny Andrzej Bartnicki- „mam pytanie do pana sekretarza 28 września złożyłem wniosek do pana 

sekretarza i powiedział, że się niezwłocznie nim zajmie. Panie wójcie, to ja muszę świecić oczami, 
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to mieszkańcy do mnie przychodzą ignorancja świadczy o panu sekretarzu. Ja tą informację zwrotną 

przekazałem, dziś o godzinie 13 otrzymałem telefon z podziękowaniami jak to zostało zrobione.  

Chciałbym poprosić aby na następnej sesji była Pani pełnomocnik, czemu nie ma do pełnomocnika 

nr telefonu na stronie”. 

Pan Bogdan Bartnicki p.o. Wójta - „była dzisiaj”. 

Ktoś wtrącił  „pan sekretarz też był”. 

Radny Andrzej Bartnicki - „co do Morlin, robiliśmy komisje, przeglądaliśmy dokumenty, że kupa 

śmieci tam leży. Czy pan starosta podtrzymuje swoją decyzję czy nie. Ja się nie zgadzam z 

twierdzeniem, że będzie to kosztowała 2 mln ,że to będzie wywiezione w 2 tygodnie. Jeżeli państwo 

są zainteresowani to w następnym tygodniu też zwołamy komisje chcielibyśmy usłyszeć jakieś 

konkretne deklaracje bo nie chodzi o to żeby się spotykać zależy nam na rozwiązaniu docelowym, 

kiedy fizycznie ta kupka śmieci zniknie”. 

Pan Zbigniew Wójcik są przystanki, małe przystanki Gmina postawiła, nie ma na nich dachu w 

Smykówku, pęka pleksa, deszcz pada a tu stoją  

Przewodniczący Rady podkreślił, że trzeba przejrzeć te przystanki 

 Przewodniczący Rady  należałoby blachą pokryć i będą trwalsze i tańsze, ten plastik sam pęka”. 

Radny Andrzej Bartnicki - „na ostatniej komisji prosiłem, żeby pojawił się pan przewodniczący 

związku gmin”. Odnosząc się do radnej Z. Stankiewicz  wiceprzewodniczącej Zgromadzenia 

związku gmin, prosił o przedstawienie informacji co związek robi i w jakim kierunku idzie. 

Radna Zofia Stankiewicz Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia „informacje o związku przedstawiał 

Pan Brzezin, ale zobowiązuje się jeśli będę przewodniczącą, to takie informacje będę 

przekazywać.” 

Przewodniczący Rady – nawiązując do odbytego spotkania na komisjach z Panem Leszkiem 

Rochowiczem Prezesem ZUOK Rudno Sp. z o.o. powiedział, że nowa ustawa śmieciowa nakłada 

bardzo ogromną pracę na gminę. Dodał, że w tym kierunku czeka w samorządzie bardzo dużo 

pracy. 

Na tym, dyskusje zakończono. 

 

Ad.7.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVII Sesji Rady 

Gminy o godz. 15.25. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:    Sekretarz obrad:  Przewodniczący obrad: 

Agnieszka Jakubowska   Janusz Sadowski                     Andrzej Wiczkowski 


