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Protokół nr XXX/12 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 listopada 2012r. godz. 13:30 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XXX 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 Rady wynosi 15 

radnych) – prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski  powitał wszystkich obecnych  

w tym: Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Zastępcę Skarbnika Gminy Danutę 

Kucharczuk, Dyrektora GOPS Danutę Niemanowską, Kierownika Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Wygodzie Teresę Zdon, Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej Jana 

Ignaczewskiego, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Martę Żeberek, Radcę Prawnego 

Katarzynę Borowska, kierowników referatów, sołtysów z terenu gminy Ostróda, Faustynę 

Dunin-Sulgotowską koordynator Regionalny województwa Warmińsko-Mazurskiego 

projektu Szlachetna Paczka. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Faustynie Dunin – Sulgotowskiej, która omówiła 

Hasło Szlachetnej Paczki 2012 "Zostań bohaterem i zmieniaj świat na lepsze". Pani Faustyna 

poinformowała, że do projektu dołączył się Wójt Gminy Ostróda wraz z pracownikami, 

prosiła o przyłączenie się radnych i sołtysów.  

Przewodniczący Rady podziękował Pani Faustynie Dunin – Sulgotowskiej. 

 

Na sekretarza obrad  Rada jednogłośnie powołała radnego Pana Janusza Sadowskiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXI Sesji Rady Gminy. 

1. Otwarcie obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z obrad XIX i XX Sesji Rady Gminy. 
3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 
4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 rok. 
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda 

na lata 2012-2015. 
6. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
7. Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Środowiskowy Dom 

Samopomocy w  Wygodzie.  
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8. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda  
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2013.  

9.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
 i zbiorowego odprowadzania ścieków.   

10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy 
Ostróda do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.  

11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia Fundacji Rozwoju 
Przedsiębiorczości "ATUT", ustalenia jej statutu, wyznaczenia przedstawicieli oraz 
upoważnienia do dokonania wpisu Fundacji. 

12. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru 
podatku rolnego. 

13.  Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i 
zwolnień  w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ostróda.  

14.  Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 
drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Ostróda. 

15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Idzbark. 
16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu, tj. Dyrektora 

Szkoły Gimnazjum w Lipowie. 
17. Wolne wnioski i informacje. 
18. Zamknięcie obrad. 
 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

Ad. 2. 
Przyjęcie protokołów z obrad XXVIII i XXIX  Sesji Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad XXVIII i XXIX Sesji był 
wyłożone do wglądu na stanowisku d/s obsługi rady. Zainteresowani mogli się zapoznać. 
Pan Wiczkowski zapytał czy są uwagi do protokołu nr XXVIII z sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad 
XXVIII 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  XXVIII Sesji Rady Gminy. 
 
Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu nr XXIX/12 z sesji. 
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
 
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z obrad XXIX Sesji Rady 
Gminy. 
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 
14 radnych: 
- "za" przyjęciem protokołu oddano – 14 głosów, 
- "przeciw" – o głosów, 
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. 
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Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XXIX Sesji Rady Gminy. 
 
Ad. 3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 
 
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas – "pierwszy miesiąc po wyborach był bardzo owocny, 
dużo spotkań i zarządzeń, konferencji. Wierzę, że kolejne okresy będą takie same, pracy jest 
bardzo dużo. W minionym okresie wydanych zostało trzynaście zarządzeń, jedno z 
najważniejszych to przygotowanie projektu uchwały budżetowej na 2013r., projekt ten dnia 
14.11.2012r. otrzymali radni. Najważniejsze spotkania, które wymagały szybkiego działania. 
Sprawą priorytetową oprócz budżetu gminy jest sprawa wysypiska w Morlinach. Zostało 
podpisane porozumienie między gminą Ostróda i firmą PUK, która zobowiązała się do 
wywozu odpadów i przewiezienia do Różanki koło Susza, gdzie znajduje się nowo 
wybudowana instalacja firmy USKOM. Porozumienie było poprzedzone kilkoma spotkaniami 
w różnym gronie. Pierwsze spotkanie odbyło się z Senatorem RP Panem Stanisławem 
Gorczycą. Zapoznałem się z pełną dokumentacją, która znajduje się w urzędzie gminy, 
działań, które prowadzili moi poprzednicy. Dokumentacja jest bardzo bogata. Po spotkaniach 
z panem Senatorem, panem Starostą jak i prezesem Rudna, brakowało jednej zasadniczej 
osoby na spotkaniach a mianowicie właściciela odpadów, tj. firmy PUK. Udało się jednak 
skontaktować z właścicielem PUK, wola była po jednej i po drugiej stronie prowadzenia 
rozmów. Właścicielowi PUK bardzo zależy, żeby odpady z Morlin wyjechały, podjęte zostały 
wspólne działania, żeby znaleźć miejsce na odpady. Pierwsze działania były takie, że doszło 
do spotkania z Prezesem Rudna, pan Rochowicz swoją decyzję o ewentualne przejęcie i 
stawce uzależnił od decyzji związku. Następnego dnia odbywało się spotkanie wójtów i 
burmistrzów należących do związku, gdzie dyskutowano o stawce, która była dość wysoka. 
Chociaż mogę powiedzieć, że spotkało to się ze zrozumieniem właścicieli Rudna, czyli 
wójtów i burmistrzów... Kolejne spotkanie odbyło się z właścicielem firmy USKOM, który 
30.11.2012r. oddaje do użytku nowy zakład, ostatecznie dość trudne rozmowy zakończyły się 
tym, że obie firmy doszły do porozumienia i bez zaangażowania środków publicznych można 
te odpady usunąć. Oczywiście czekam, tak jak wszyscy mieszkańcy a szczególnie mieszkańcy 
Morlin na dzień, kiedy odpady zaczną wyjeżdżać, gdyż same porozumienie nie załatwia 
problemu, bo dopiero realizacja i zakończenie prac, wtedy będzie można być w pełni 
usatysfakcjonowany. Działanie obecne są iście biznesowe a nie polityczne, co na tym etapie 
daje gwarancje, że do usunięcia tych odpadów z Morlin dojdzie. Kontakt z mieszkańcami jest 
stały, cały proces będzie monitorowany. Dziś jeszcze włączyło się starostwo, ponieważ trzeba 
było wydać decyzje na czasowy odzysk, transport, sprawy formalne są w toku. Wszystko jest 
na najlepszej drodze, z dzisiejszej rozmowy z dyrektorem PUK wynika, że od poniedziałku 
firma zacznie się instalować, podłączać prąd, mają przyjechać załadowarki. Proces 
wywożenia powinien odbyć się gdzieś środka, czwartek, pierwsze transporty powinny 
wyjechać do Różanki". Pan Wójt zapewnił w szczególności pana sołtysa Morlin, że proces 
będzie monitorowany, żeby nie było takiej sytuacji, że nowe ciężarówki zaczną wjeżdżać. 
Pojawiło się zielone światło i temat będzie w końcu załatwiony. 
 
Kolejny ważny temat jaki przedstawił w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Ostróda Bogusław 
Fijas to wielokrotnie omawiany na wszelkich spotkaniach, tzw. "podatek śmieciowy". 
Pan Wójt powiedział" temat jest bardzo gorący, po stronie gmin jest wprowadzenie ustawy 
śmieciowej. Gmina znajduje się w takiej sytuacji, że sprawami odpadów zajmuje się związek 
gmin "Czyste Środowisko", powołany do tej działalności. W najbliższym czasie czekają 
samorząd trudne decyzje, które będą skutkowały wprowadzeniem podatku od 1 lipca 2013r. 
Związek dziś chce przygotować regulamin, deklaracje i cały sposób. Po stronie związku 
będzie ustalenie stawki. Stawka ma prawo budzić emocje, ponieważ na dzień dzisiejszy, 
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mowa była na spotkaniu związku jak również na spotkaniu wójtów i burmistrzów, że stawka 
od osoby jest na poziomie 10 zł od osoby zameldowanej, nie ważne czy przebywa. Jakie są 
tego skutki można przeliczyć. Dziś płacimy 17,50 zł od pojemnika a tu nagle 10zł od osoby i 
jeszcze związek zakłada, że ściągalność będzie na poziomie 80,90%, co uważam dla mnie jest 
nie do przyjęcia. W tym celu zostały zwołane wspólne komisje rady i cieszę się, że radni 
również wyrazili swoją opinię jednoznacznie, nie było żadnej pani czy pana, którzy mówiliby, 
że stawka taka jest do przyjęcia przez mieszkańców gminy. Temat jest w toku, dziś 
rozmawiałem z Przewodniczącym Zarządu Związku wójtem Leonowiczem, który powiedział, 
że gdzie dnia 4 grudnia odbędzie się zarząd, na którym stawka zostanie doprecyzowana. Po 
tym terminie ustalone zostanie Zgromadzenie Związku, na którym zapadną decyzje. 
Powinniśmy działać równolegle, stawka dla mieszkańców w takiej kwocie jest nie do 
przyjęcia, za wysoka. Ponadto nikt z nas nie otrzymał kalkulacji, skąd taka stawka wynika. 
Może stać się tak, że staniemy pod ścianą, wójtowie, burmistrzowie nie będą mieli wyjścia bo 
termin przygotowania uchwał jest do końca roku. Kilka samorządów wystąpiło o opinię 
prawną, czy rady gmin nie powinny uchwałą scedować wykonania tej ustawy na związek. W 
tej chwili prawnicy związku twierdzą, że wystarczy zapis w statucie, że  związek zajmuje się 
gospodarką odpadami. Statut był tworzony wtedy jak jeszcze nikt nie mówił, nie przewidywał 
"podatku śmieciowego", który oprócz tego, że się pobiera to są egzekucje jeśli się nie płaci" 
Pan Wójt dodał, że temat jest aktualny bardzo ważny i rozgrywał się będzie w miesiącu 
grudniu. 
 
Następnie nawiązując do odbytych spotkań Pan Wójt powiedział, że odbył spotkanie z 
dyrektorem ANR p. Z. Dąbrowskim, wcześniej z Panem Andrzejem Boberemna lini gmina-
agencja. Pan Wójt nadmienił, że w tym temacie jest bardzo dużo spraw, zostały wszystkie 
tematy zebrane w jedną teczkę i przedstawione do Agencji. W najbliższym czasie będą one 
sukcesywnie załatwiane. 
 
Oprócz szeregu innych spotkań Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda nawiązał do 
odbytego spotkania z dyrektorem Gminnych Bibliotek Publicznych oraz Pełnomocnikiem 
Wójta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Po spotkaniu ustalono, że  
z racji przeniesienia biura Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste 
Środowisko" zwolniły się biura urzędu, od 1 stycznia 2013r, zarówno pani pełnomocnik jak i 
szefowa biblioteki znajdą się na terenie urzędu gminy. 
 
Następnie Pan Wójt nawiązał do odbytego spotkania z prezesem PKS, na którym omówiono 
zakres współpracy. 
Kolejny nowy temat jaki się pojawił wśród samorządu gminy to znalazł się nowy inwestor, 
który chciałby wybudować Hotel w Warlitach Wielkich. Nad rozwiązaniem tego tematu 
trwają prace z Kierownikiem Ref. RGGiP Panem A. Lewartowskim. 
Spotkanie nad zmianą planu w Zwierzewie, który dotyczy boiska, spotkanie z organizacjami 
pozarządowymi. Pan Wójt nadmienił, że są to jedne z najważniejszych tematów i dodał, że 
jest jeszcze szereg innych konferencji uroczystości i spotkań ale z uwagi na to, że są mniej 
ważne nie będzie wszystkich przedstawiał. Pan Wójt na zakończenie powiedział, że bardzo 
podobała mu się Gminny Dom Kultury w Łukcie.  
Odnosząc się do przygotowanych projektów uchwał Pan Wójt powiedział, że zostały one 
omówione na komisjach i będą na dzisiejszej sesji przegłosowane. 
Pan Wójt powiedział, że jeśli są pytania do sprawozdania z działalności to służy 
wyjaśnieniami. W sytuacji kiedy nie będzie mógł od razu udzielić odpowiedzi prosi o czas na 
odpowiedź pisemną. 
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Radny Andrzej Bartnicki odnosząc się do sprawozdania Pana Wójta i tematu śmieci w 
Morlinach powiedział, że czytał treść porozumienia dotyczącego wywozu śmieci z Morlin, 
jednak nie znalazł zapisu, który mówiłby o deratyzacji. Prosił o wyjaśnienie Pana Wójta. 
 
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas "panie radny jest na pierwszej stronie porozumienia 
zapis, że firma PUK zobowiązuje się do rekultywacji terenu. Nie chciałbym ,żeby gdzieś 
doszło do skażenia, takie badania na pewno będą, muszą być zrobione teren zbadany, czy nie 
został skażony. Odbyłem spotkanie z szefem sanepidu, tu mogę liczyć na pełną pomoc w tej 
kwestii. O tym porozumieniu poinformowany jest WIOŚ bardzo możliwe, że w poniedziałek 
dojdzie do takiego spotkania ponieważ jedyną instytucją, która może troszeczkę zaszkodzić 
przy wywożeniu tych odpadów to jest WIOŚ. Właściciel tego zakładu mnie zapewnia, że na 
terenie tych odpadów odbywa się deratyzacja. Ciężko stwierdzić, że tak jest gdyż nikt tam nie 
ma wstępu bardziej w to nie wierzę niż wierzę. W momencie kiedy rozpocznie się akcja a 
rozmawiałem dziś z panem Janiakiem, firma jest zobligowana, żeby przeprowadzać to na 
swoim terenie i to na pewno tego przypilnuje. Oprócz tego cały czas mieszkańcy odczuwają 
skutki, trzeba będzie im w tym pomóc, nie jest powiedziane, czy razem ze starostwem nie 
przeprowadzimy profesjonalnej akcji. Teraz gdybyśmy chcieli zrobić poza miejscem 
składowiska, na terenie wsi to byłoby to przedwczesne. Fachowcy w starostwie powiedzieli, 
że trzeba deratyzacje przeprowadzić wtedy, kiedy będzie to ruszone. Taką mocna akcje trzeba 
przeprowadzić w Morlinach i na pewno zostanie ona zrobiona." 
 
Radna Zofia Stankiewicz  zapytała Pana  Wójt czy orientuje się ile PUK ma zapłacić Różance 
za otrzymane śmieci. 
 
Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że nie wnika w szczegóły biznesowe a gwarancją 
powodzenia jest to, że instalacja, zakład w Różance potrzebuje odpadów. Wyjaśnił, że nie jest 
tak, że ktoś tu wójtowi, radnym, czy sołtysowi robi prezent za tym stoi biznes i należy się 
cieszyć, że udało się komuś ten biznes skojarzyć. Pan Wójt dodał, że otrzymał zaproszenie i 
wybiera się na otwarcie zakładu w Różance. 
 
Radny Łukasz Nowiski z racji nie otrzymanych na piśmie sprawozdań wójta o pracy w 
okresie między sesjami zapytał, co z dotychczasową formą pisemną sprawozdań, czy będzie 
poprzednia forma przewidziana, czy tylko dziś taki wyjątek. Pan Nowicki wyjaśnił, że radni 
otrzymywali na piśmie sprawozdanie a wójt komentował te punkty, na których mu zależało.  
 
Pan Wójt wyjaśnił, że taką listę ma przygotowana na dzisiejszą sesję, jednak ona nie 
odzwierciedla wszystkich spotkań, spraw którymi wójt a szczególnie nowy wójt w pierwszy 
miesiącu urzędowania. Pan Wójt dodał, że na następną sesję będzie bardziej mógł poukładać 
sprawy w sprawozdaniu. Pierwszy miesiąc nałożył wiele nowych tematów koniec roku, 
budżet. Pan Wójt powiedział, że tą wersję którą posiada może radnym przedstawić. 
 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski nadmienił, że sprawozdania radni zawsze 
otrzymywali na piśmie i prosił o zachowanie tej formy. 
 
Pan Wójt na powyższe odpowiedział, że nie widzi problemu przekazywania sprawozdań 
radnym w formie pisemnej. "Czy to będzie taka formuła czy inna to powiem szczerze, jeszcze 
nie dopracowałem się formuły w jakiej wójt ma przedstawiać sprawozdanie. Mam taką 
starszą z jaką radni byli zapoznawani są tam zarządzenia, spotkania, konferencje, uroczystości 
i uchwały..  
Przewodniczący Rady wtrącił "i niech tak będzie" 
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Wójt Gminy w tej kwestii wyraził zgodę i stwierdził, że skoro radnym taka forma odpowiada 
więc nic co dobre nie będzie zmieniał. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, że kiedyś był wniosek radnych, żeby przedstawiać nowych 
pracowników w urzędzie. "Jeżeli można..." 
 
Wójt Gminy Ostróda – "oczywiście sprawy personalne zawsze budziły czy budzą emocje. 
Chciałbym państwu powiedzieć, że na stałe to jeszcze żadne zmiany personalne w naszym 
urzędzie nie odbyły się. Ja mogę mówić o swoich planach. Dwie osoby, które w tej chwili 
pracują na umowę zlecenie, te umowy kończą się trzeciego dostały konkretne zadania. Jedna 
osoba robi przegląd stanowiskowy zakresy czynności, czyli to co jest niezbędne, żeby 
przygotować regulamin organizacyjny. Pracownicy urzędu mogą potwierdzić to, że jest ten 
regulamin organizacyjny lecz jest on  wielkiej rozsypce, ciężko czytelny i moim obowiązkiem 
jest przygotowanie takiego regulaminu organizacyjnego. Chciałbym, żeby regulamin był 
przyjęty w styczniu, żeby to się stało to ktoś takie prace musi wykonać. Nie ma możliwości, 
żeby pracownicy, którzy zajmują się bieżącymi sprawami mogli przygotować nowy 
regulamin dla nowego wójta. Oprócz tego zlecenia, które będzie wykonywała Pani Kinga 
Wiśniewska nie jest żadną tajemnicą, ja państwu tego oficjalnie nie zapowiadałem, ale 
przewiduję zmianę na stanowisku Sekretarza, obecny sekretarz urzędujący w urzędzie 
przebywa na zwolnieniu lekarskim. Chciałbym, żeby nowy sekretarz rozpoczął pracę od 1 
grudnia, tak z Panem Andrzejem Pęzińskim się umawialiśmy i stało się jak, się stało pan 
Andrzej  zachorował i jestem zmuszony przyjąć z tym, że nie mamy wakatu i tu jest kwestia 
nie rozstrzygnięta, czy przyjmiemy osobę na zastępstwo. Jeśli będę miał gwarancję, chociaż 
takiej nigdy nie ma, że osoba przyniesie zwolnienie, czy okres leczenia będzie dłuższy to 
można przyjąć osobę nową na zastępstwo i to byłaby taka z tych nie czytelnych najbardziej 
czytelna forma. Druga forma jest taka, że jeżeli ja nie dostanę informacji, że pan sekretarz 
będzie chorował to muszę przyjąć osobę na stanowisko doradcy i ta osoba będzie miała w 
zakresie czynności pełnienie obowiązków sekretarza. Taka osoba jest niezbędna. Druga osoba 
Pani Mirosława Bielińska robi na zlecenie analizę budżetu 2012, 2011, 2010. Taka informacja 
dla wójta jest niezbędna po to, żeby ukierunkować radę również siebie na temat tego jak to się 
działo. Państwo radni wiecie, że projekt budżetu, który został przedstawiony nie byłem w 
stanie czasowo ingerować. Cieszę się, że został przez pracowników przygotowany. Chyle 
czoło przed Panią Skarbnik Danutą Kucharczuk, że potężnym wysiłkiem projekt ten został 
przygotowany. Jestem otwarty do współpracy z radnymi w ramach realizacji budżetu, dziś 
radni nad nim pracują. Niestety sam nie miałem czasu, żeby osobiście wejść w bardzo ważne 
zagadnienia finansowe. Zatrudnienie tych dwóch osób, nie mogę nazwać zatrudnieniem, tj. 
zlecenie konkretne zadania, jak będzie dalej, czy któraś z tych osób znajdzie zatrudnienie na 
dzień dzisiejszy nie jestem w stanie powiedzieć". 
 
Przewodniczący Rady podziękował wójtowi za odpowiedź. 
Więcej pytań do sprawozdania wójta o pracy w okresie między sesjami nie zgłoszono. 
 
Sprawozdanie  wójta o pracy w okresie między sesjami - stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 
Ad. 4. 
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012r. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 
głosowało 14 radnych. 
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-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 
-„przeciw” - 0 głosów, 
-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
Uchwała Nr XXX/156/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 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 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 przedłożonym projektem. 
Uchwała Nr XXX/155/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015  - stanowi 
załącznik nr 5  do protokołu. 
 
Ad.6. 
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji 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 przedłożonym projektem. 
Uchwała Nr XXX/157/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie 
zaciągnięcia kredytu długoterminowego – stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad. 7. 
Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Wygodzie. 
Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski wyjaśnił, że uchwała otwiera drogę do 
wyłonienia w drodze przetargu organizacji, stowarzyszenia, które będą mogły prowadzić ŚDS 
w Wygodzie. 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji 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 przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XXX/158/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie 
likwidacji jednostki bud żetowej pn. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie – 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad. 8. 
Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2013. 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że konsekwencją wniosku z komisji dotyczącego zmiany 
terminu likwidacji jednostki budżetowej Gminy Ostróda pod nazwą Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Wygodzie z dnia 31.12.2012r. na 28.02.2013r.proponuje się zmianę w 
Rozdziale VIII Roczne Priorytety Współpracy, w punkcie 4  kwota planowanej dotacji w 
zakresie pomocy społecznej ulega zmniejszeniu z kwoty 618.155,00zł na kwotę 517.629,00zł. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 
głosowało 14 radnych. 
-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 
-„przeciw” - 2 głosy, 
-„wstrzymujących się” - 1 głos. 
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
Uchwała Nr XXX/159/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie 
rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 – 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
  
Ad. 9.  
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków. 
Pan Jan Ignaczewski Dyrektor ZOK w Ostródzie powiedział, że uchwała dotyczy sieci 
wodociągowej zasilanej przez PWiK a w szczególności zakładów mięsnych w Morlinach, 
części budynków na Wałdowie. 
 
Przewodniczący Rady dodał, że podwyżka nie dotyczy ogółu mieszkańców naszej gminy, 
tylko tych, którzy są zasilani z wodociągu miejskiego. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji 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 przedłożonym projektem. 
Uchwała Nr XXX/160/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie 
zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  
 
Ad. 10. 
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Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda 
do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji 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 przedłożonym projektem. 
Uchwała Nr XXX/161/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2012r. zmieniający 
uchwałę w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda do Stowarzyszenia 
Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Ad. 11 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia Fundacji Rozwoju 
Przedsiębiorczości "ATUT", ustalenia jej statutu, wyznaczenia przedstawicieli oraz 
upoważnienia do dokonania wpisu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji 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 przedłożonym projektem. 
Uchwała Nr XXX/162/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2012r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie ustanowienia Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "ATUT", 
ustalenia jej statutu, wyznaczenia przedstawicieli oraz upoważnienia do dokonania 
wpisu – stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 
Ad. 12. 
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 
rolnego. 
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że rada ma prawo obniżenia średniej ceny skupu żyta dla 
celów wymiaru podatku rolnego do 50%, jednak należy pamiętać, że w ten sposób obniżane 
są dochody gminy. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 
głosowało 14 radnych. 
-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 
-„przeciw” - 1 głos, 
-„wstrzymujących się” - 2 głosy. 
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XXX/163/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego – stanowi 
załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 13. 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w 
podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ostróda. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, że od pięciu lat stawki podatku od nieruchomości nie były 
podwyższane. Obecnie proponuje się wzrost o stopień inflacji, tj. 2,7% . Lepiej jest 
podwyższać stawki sukcesywnie, aniżeli wprowadzać co pewien czas takie skoki.  Pan 
Wiczkowski dodał, że ostatnia kontrola zarzuciła zaniechanie podejmowania przez radę 
uchwał podatkowych, uzasadniając to brakiem dochodów do budżetu gminy.  
 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 
głosowało 14 radnych. 
-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 
-„przeciw” - 0 głosów, 
-„wstrzymujących się” - 1 głos. 
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
Uchwała Nr XXX/164/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie 
określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy 
Ostróda – stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Ad. 14. 
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 
dla dróg, których zarządcą jest Gmina Ostróda. 
 
Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady wyjaśnił, że obecną stawkę za zajęcie pasa 
drogowego w wysokości 6,00zł proponuje się zwiększyć do kwoty 10,00 zł 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji 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 przedłożonym projektem. 
Uchwała Nr XXX/165/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie 
określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą 
jest Gmina Ostróda -  stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Ad. 15. 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Idzbark. 
 
Pan Andrzej Wiczkowski poinformował, że wpłynęła skarga, którą rada rozważyła w 
porozumieniu z panią mecena. Konsekwencją tej skargi jest dzisiejsza uchwała . Na komisji 
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sołtys sołectwa Idzbark udzielił radzie wyjaśnień. Pan Wiczkowski omówił pokrótce sprawę i 
powiedział, że chodzi o to, że w Idzbarku jest osoba bezdomna... 
 
Sołtys Idzbarka Witold Bojar wtrącił – "była" 
 
Pan Wiczkowski dalej potwierdził, że tak jest i powiedział, że znalazło się dla niej miejsce, 
ale była taka sytuacje, że osoba bezdomna poruszała się po miejscowości. "Nie chcę tu 
wchodzić w relacje sąsiedzkie, bo to nie jest tematem spotkania. Skarga polegała na tym, że 
ten skarżący skarżył się na działalność sołtysa, który nie jest umocowany prawnie w urzędzie, 
jest funkcjonariuszem publicznym. Skarga nie jest skierowana do tego miejsca, którego 
powinna, jeżeli nawet jest zasadna. Organem stanowiącym do rozstrzygania takich spraw jest 
prokuratura. Rada nie jest organem stanowiącym o orzekaniu czyjejś winy czy nie winy. Pan 
Wiczkowski wyjaśnił, że sołtys zainteresował się osobą, która została bezdomna w wyniku 
sprzedaży swojej posiadłości, sołtys z ramienia swej funkcji zainteresował się tą osobą 
poprzez działania z GOPS zostało znalezione miejsce dla tej pani. Myślę, że ta osoba znajdzie 
miejsce gdzie będzie mogła normalnie żyć tym bardziej, że zbliża się okres zimy. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że w takiej sytuacji reakcja sołtysa była zasadna. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 
głosowało 14 radnych. 
-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 
-„przeciw” - 0 głosów, 
-„wstrzymujących się” - 1 głos. 
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
Uchwała Nr XXX/166/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa wsi Idzbark – stanowi załącznik nr 15 do 
protokołu. 
 
Ad. 16. 
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność organu, tj. Dyrektora Szkoły 
Gimnazjum w Lipowie. 
 
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że osoba skarży Dyrektora Gimnazjum w Lipowie na 
bezczynność, czyli na nie podejmowaniu działań, które powinna podejmować. Po 
rozpatrzeniu sprawy a chodzi tu o nauczyciela religii, władnym w tej samej formie jest Kuria 
Biskupia. Wpłynęło pismo od Kurii Biskupiej z wyjaśnieniami, że na ten czas, w którym 
dotyczy ta skarga nie można podejmować żadnych działań personalnych, o którym mówi ta 
skarżąca, ponieważ osoba przebywa na zwolnieniu. Nie ma żadnej mocy, żeby jakiekolwiek 
działania wykonywać. Dlatego stanowisko Rady jest takie, że skarga jest bezpodstawna, 
ponieważ nie ma możliwości formalnej działania z uwagi na pobyt osoby na zwolnieniu. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 
głosowało 14 radnych. 
-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 
-„przeciw” - 0 głosów, 
-„wstrzymujących się” - 1 głos. 
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Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że planuje się wybrać na szkolenie z uwagi na znaczny 
wpływ skarg do Rady Gminy w minionym okresie. 
 
Uchwała Nr XXX/167/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na bezczynność organu, tj. Dyrektora Szkoły Gimnazjum w Lipowie 
– stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad. 17. 
Wolne wnioski i informacje  
 
Pan Bogusław Fijas poinformował, że Starosta Ostródzki zaproponował wspólne spotkanie 
opłatkowe trzech samorządów miasta, gminy i powiatu na dzień 19.12.2012r. godz. 13.30 lub  
14.00 na Ostródzkim Zamku. Pan Wójt prosił Radę o opinię w tej sprawie. 
 
Radny Dominik Serafin dodał, że tradycje trzeba zachować. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, że propozycja jest słuszna, jednak dodał, że wzorem roku 
ubiegłego z samorządu gminnego było niewiele osób. Mija się to z wigilią samorządową 
gminy Ostróda. Pan Wiczkowski prosił o deklarację radnych i sołtysów co do udziału w 
spotkaniu.  
 
Radna Barbara Stabińska dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić "wigili ę przed 
wigili ą" i dodatkowo połączyć z sesją budżetową. 
 
Ostatecznie radni wyrazili zgodę na zorganizowanie wspólnego spotkania opłatkowego trzech 
samorządów.  
 
Radna Barbara Stabińska powiedziała "na jednym z moich zebrań sołeckich pan mieszkaniec  
ze Starych Jabłonek oraz pracownik merytoryczny gminy Ostróda wprowadził moich 
mieszkańców w błąd. Miałam to otrzymać na piśmie, żebym się mogła ja jako radna i sołtys 
wytłumaczyć przed swoimi mieszkańcami. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam takiego 
pisma. Uważam, że termin w którym powinnam to otrzymać już dawno minął". 
 
Przewodniczący Rady powyższe potwierdził i powiedział, że było to wtedy kiedy pełnił 
obowiązki pan Bartnicki, był taki wniosek, że odpowie na piśmie pan Ruczyński. Dlatego,  
też myślę, że to się dopełni. 
 
Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że w tej sprawie udzieli odpowiedzi na piśmie. 
 
Sołtys sołectwa Morliny Pan Henryk Krużewski podziękował Wójtowi Gminy Ostróda i 
Radzie za pomoc przy z 
Pan sołtys dodał, że w ślad  za wywozem nieczystości muszą pójść środki chemiczne. 
 
Radna Barbara Stabińska w nawiązaniu do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność sołtysa wsi Idzbark swoją wypowiedź skierowała do Pana Witolda Bojara i 
powiedziała, że nie zna tej osoby, która napisała skargę. Sołtys na wsi jest trampoliną,  
którą się uderza a ona się odbija. Pani Stabińska prosiła pan sołtys, żeby nie zbaczał ze swojej 
drogi, ponieważ radni wierzą w to, że wszystko co robi, robi po to, żeby było dobrze. 
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Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
Ad. 18. 
 
Zamknięcie obrad. 
 
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski 
zamknął obrady XXX Sesji Rady Gminy o godz. 14.50. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:   Przewodniczący Rady: 
 
Agnieszka Jakubowska                     Janusz Sadowski                      Andrzej Wiczkowski 
 
 
 
 
   


