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Protokół nr XXVIII/12 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 30 października 2012r. godz. 10:00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 10:00 

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: 

- p.o. Wójta Gminy Ostróda Bogdana Bartnickiego,  

- Zastępcę Skarbnika Gminy Danutę Kucharczuk,  

- Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej Jana Ignaczewskiego ,  

- Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danutę Niemanowską, 

- Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Martę Żeberek, 

- Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Magdalenę 

Sikorską, 

- kierowników referatów, 

- panie i panów 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 sekretarza obrad  Rada jednogłośnie powołała radnego 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 XXVIII Sesji Rady Gminy. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

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

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

na lata 2012- 2015. 
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6.  Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na okręgi wyborcze ustalenia ich  

     granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

7.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r. 

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji  

     partnerskiego projektu : "Kompetencje kluczowe oknem na świat". 

9. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

     członków oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu   

     Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda. 

10.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy 

     po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat. 

11.Projekt uchwały w sprawie umieszczania reklam na terenach i obiektach stanowiących  

     własność gminy Ostróda oraz pobierania z tego tytułu opłat. 

12.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

     przestrzennego terenu części miejscowości Górka gm. Ostróda. 

13. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej  

    Polskiej Euroregion Bałtyk. 

14.  Wolne wnioski i informacje. 

15. Zamknięcie obrad. 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXVII 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 

XXVII 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  XXVII Sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 3. 

Następnie p.o. Wójt Gminy Ostróda Pan Bogdan Bartnicki przedstawił sprawozdanie  

o pracy w okresie między sesjami i omówił przygotowane projekty uchwał. 

 

Radny Łukasz Wolf zapytał co było tematem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego  

Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
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Pan Bogdan Bartnicki odpowiedział, że na posiedzeniu Warmińsko-Mazurskiego 

Wojewódzkiego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego nie był poruszany temat wysypiska 

śmieci w Morlinach, co jest sprawą przykrą. Poza informacją przesłaną ze Starostwa 

Powiatowego o tym, że miało miejsce posiedzenie zespołu kryzysowego nic się nie dzieje. 

 

Radny Łukasz Nowicki odnosząc się do Zarządzenia Wójta w sprawie pierwokupu 

nieruchomości w Kajkowie u. Bukowa powiedział, "jak rozumiem gmina skorzystała z prawa 

pierwokupu". 

 

Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Przestrzennej 

odpowiedział, że gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu nieruchomości, to niewielka 

działka budowla a obrót był pomiędzy osobami prywatnymi. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Sprawozdanie o pracy w okresie między sesjami - stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 4. 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 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 - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 3 głosy. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVIII/144/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012r.  
w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok- stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5. 

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

2012-2015. 

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 - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 3 głosy. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVIII/145/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015- 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na okręgi wyborcze ustalenia ich  granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

 

Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady wyjaśnił, że ustawodawca nakłada na gminę 

obowiązek wprowadzenia okręgów jednomandatowych w terminie do 1 listopada 2012r.   

Obowiązujący podział jest zgodny z przepisami kodeksu wyborczego i proponuje się 

utrzymanie podziału gminy na okręgi wyborcze w kształcie dotychczas obowiązującym.  

Pan Wiczkowski dodał, że w przyszłości należałoby wypracować przynależność 

miejscowości do obwodów. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVIII/146/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012r.   

w sprawie podziału gminy Ostróda na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - stanowi załącznik nr 6 

do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.  

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVIII/147/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012r.   

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok – stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji partnerskiego 

projektu : "Kompetencje kluczowe oknem na świat" odczytał Przewodniczący Rady. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVIII/148/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012r.   

w sprawie przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji partnerskiego projektu : 

"Kompetencje kluczowe oknem na świat" – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 

Ostróda odczytał Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVIII/149/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012r.   

w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków oraz 

szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 

Ostróda – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po 

umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, odczytał Przewodniczący Rady. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XXVIII/150/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012r.  w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej 

na czas oznaczony do 3 lat – stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Projekt uchwały w sprawie umieszczania reklam na terenach i obiektach stanowiących 

własność gminy Ostróda oraz pobierania z tego tytułu opłat odczytał Przewodniczący Rady. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVIII/151/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012r.   

w sprawie umieszczania reklam na terenach i obiektach stanowiących własność gminy 

Ostróda oraz pobierania z tego tytułu opłat – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części miejscowości Górka gm. Ostróda. 

Pan Andrzej Wiczkowski wnioskował o nie czytanie całości projektu uchwały z uwagi na jej 

obszerny zakres. 

Rada Gminy na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVIII/152/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części 

miejscowości Górka gm. Ostróda – stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej 

Euroregion Bałtyk, przedstawił Przewodniczący Rady. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

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

głosowało 15 radnych. 
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-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„w 

strzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVIII/153/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012r.  

w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion 

Bałtyk – stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad. 14. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski przedstawił informacje na temat złożonych 

oświadczeń majątkowych w roku 2012. Powiedział, że wszystkie oświadczenia majątkowe 

zostały złożone w terminie i zapoznał z przedstawionymi przez urząd skarbowy 

nieprawidłowościami. Pan Wiczkowski uczulił, żeby oświadczenia majątkowe za rok 2012 

były wypełnione w sposób należyty i dokładny. 

 

Następnie Pan Wiczkowski powiedział, że dzisiejsza sesja jest ostatnią sesją, w której 

uczestniczy Wójta Gminy Bogdan Bartnicki. Przewodniczący Rady w imieniu samorządu 

podziękował za trzy miesiące wspólnej pracy. Dodał, że praca w samorządzie jest trudna a 

rola jej nie sprowadza się tylko do posiedzeń sesji, czy komisji. Funkcja wójta jest bardzo 

odpowiedzialna i narażona na sytuacje stresowe, żeby temu wszystkiemu sprostać, trzeba 

spędzić nie tylko osiem godzin pracy dziennie. Praca ciężka i wymagająca ogromnego 

poświęcenia. Funkcja sprawowania władzy wójta prowadzi do rozwoju, jeżeli człowiek jest 

ambitny to chce się rozwijać. Pan Wiczkowski dodał, że jest przekonany, że każda osoba, 

która tu przychodzi i zasiada w ławach rady uczestniczy w rozwoju gminy. Pomimo złych 

sytuacji, każdy ma nad sobą nadrzędny cel, aby mieszkańcom żyło się lepiej. 

Pan Wiczkowski życzył Panu Bogdanowi Bartnickiemu zdrowia i przytoczył fragment :"żeby 

szanować zdrowie trzeba spotkać kogoś chorego, żeby szanować wodę to trzeba widzieć 

ogień. Szanujmy zdrowie i szanujmy siebie, gdyż wszystko inne jest mało ważne. Wszystko 

co było złe proponuję zapomnieć, gdyż jeżeli nie będziemy patrzeć w przyszłość to nic 

dobrego nie zrobimy." 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski wręczył Panu Bogdanowi Bartnickiemu kwiaty. 

Z sali obrad słychać było brawa. 
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Pan Bogdan Bartnicki p.o. Wójta Gminy Ostróda powiedział "moja praca w urzędzie była 

krótka, więc nie będę się długo wypowiadał. Przychodząc do urzędu zadaniem moim było 

czuwać nad prawidłowym funkcjonowaniem urzędu oraz doprowadzić do demokratycznych 

wyborów. Pan Bartnicki podziękował za pomoc i zaangażowanie pracownikom, sołtysom i 

radnym.  

Nawiązując do pierwszej tury wyborów, która była przyjacielska, koleżeńska, demokratyczna 

powiedział, że doszedł z kolegą Bogusławem Fijasem do drugiej tury, jednak wynik jaki 

uzyskał to przegrana. Pan Bartnicki życzył obecnym zdrowia i wszystkiego dobrego. 

 

Radny Łukasz Nowicki odnośnie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2015 

zapytał panią skarbnik czym są podyktowane zdecydowanie wyższe dochody na najbliższe 

lata  2013r. , które oscylują na poziomie 58 mln zł, natomiast na lata 2014, 2015 kwota 

dochodów jest zdecydowanie niższa. Pan Nowicki prosił o wyjaśnienia na jakiej podstawie 

jest szacowany i co wchodzi w przyszły budżet z uwagi na to, że prognoza jest tak wysoka. 

 

Pani Danuta Kucharczuk Zastępca Skarbnika wyjaśniła, że wyższe dochody zaplanowane są  

z tego względu, że została zaplanowana sprzedaż poligonu i dotacje unijne. W roku 2014, 

2015 nie będzie zapisu w budżecie sprzedaży poligonu i mniejsze środki unijne. 

 

Przewodniczący Rady poinformował o otrzymanej analizie wydatków, które ponosi gmina na 

zadania oświatowe w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. Pan 

Przewodniczący prosił radnych o przeanalizowanie niniejszych informacji, a jeżeli zajdzie 

taka potrzeba o zwołanie posiedzeń komisji. 

 

Pan Witold Bojar Sołtys sołectwa Idzbark nawiązując do pkt. 8 porządku obrad, tj. uchwały w 

sprawie przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji partnerskiego projektu : 

"Kompetencje kluczowe oknem na świat" zapytał, czy zostało zaproponowane 

stowarzyszeniu przystąpienie do projektu. Dodał, że do Niepublicznej Szkoły w Idzbarku 

chodzą też dzieci gminne. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że w uchwale jest mowa o tych placówkach, które są 

objęte projektem. Dodał, że obecnie nie ma osoby, która projekt realizuje, tj. pani 

Kucharczuk. "Na komisjach była pani Malinowska, ale nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby 

zapytać".  
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Radna Zofia Stankiewicz odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy zaprzyjaźnione 

stowarzyszenie nie zaproponowało współpracy naszemu stowarzyszeniu. Projekt jest 

realizowany w szkołach podstawowych publicznych. Do tej pory każdy realizuje projekty we 

własnym zakresie. 

 

Pan Witold Bojar wyraził swoje niezadowolenie z zaistniałego faktu i stwierdził, że dzieci ze 

szkoły w Idzbarku są odstawione na bok, tylko dlatego, że mieszkańcy wzięli szkołę w swoje 

ręce. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt nie jest realizowany we wszystkich szkołach 

gminnych, nie wiem na jakiej zasadzie były wybierane placówki, o to trzeba zapytać osoby, 

które projekt ten tworzyły. 

 

Sekretarz Gminy Pan Andrzej Pęziński wyjaśnił, że stowarzyszenie nie jest utworzone przez 

urząd. Władze Gminy Ostróda w postaci organu prowadzącego jakim jest wójt gminy na 

podpisanie porozumienia partnerskiego. 

 

Radna Zofia Stankiewicz dodała, że gmina jest organem prowadzącym i stowarzyszenie 

musiało wystąpić o takie partnerstwo. 

 

Ad. 15. 

Zamknięcie obrad. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady XXVIII  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 11.10. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:           Sekretarz obrad:                        Przewodniczący Rady 

 

Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                          Andrzej Wiczkowski 

 

 

 

 

 

 

 


