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Protokół nr XXXIV/13 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 25 lutego 2013r. godz. 14:00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

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

radnych) – prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski  powitał wszystkich obecnych  

w tym: Wójta Gminy Ostróda Pana Bogusława Fijasa, Sekretarza Gminy Pana Cezarego 

Wawrzyńskiego, Zastępcę Skarbnika Gminy Panią Danutę Kucharczuk, Radcę Prawnego 

Panią Katarzynę Borowską, Inspektora Agnieszkę Jakubowską, Dyrektora Zakładu Obsługi 

Komunalnej Pana Jana Ignaczewskiego, obecnych kierowników referatów oraz sołtysów  

z terenu gminy Ostróda.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady zaproponował radnego Janusza Sadowskiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” powołaniem radnego oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów powołała na sekretarza obrad radnego Janusza 

Sadowskiego. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o nie czytanie podstaw 

prawnych w projektach uchwał. 

Rada Gminy na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Lipowie. 

6. Projekt uchwały w sprawie zamierzonego podniesienia stopnia organizacyjnego 

Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie. 

7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum w Pietrzwałdzie. 

8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda  

w 2013r. 
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9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku 

rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia. 

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety 

przysługującej sołtysom sołectw Gminy Ostróda. 

11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda. 

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Durąg. 

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

Wałdowo. 

14. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zamknięcie obrad. 

Radny Łukasz Nowicki złożył wniosek o zmianę porządku obrad zastępując pkt 7. "Projekt 

uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum w Pietrzwałdzie, na pkt 5. " Projekt uchwały w 

sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Lipowie"  uzasadnił, że uchwała pod pkt 7. 

została przygotowana w sposób wariantowy i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia 

Gimnazjum w Pietrzwałdzie w pierwszej kolejności spowoduje, że wariant podjęcia uchwały 

w sprawie utworzenia Zespół Szkół w Lipowie będzie oczywisty. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski poddał  wniosek radnego Łukasza Nowickiego o 

zamianę punktów porządku obrad  z pkt 7. "Projekt uchwały w sprawie utworzenia 

Gimnazjum w Pietrzwałdzie przenieść do pkt  5. " Projekt uchwały w sprawie zamiaru 

utworzenia Zespołu Szkół w Lipowie" i z pkt 5. " Projekt uchwały w sprawie zamiaru 

utworzenia Zespołu Szkół w Lipowie" przenieść do pkt 7. "Projekt uchwały w sprawie 

utworzenia Gimnazjum w Lipowie pod głosowanie. 

Radny Łukasz Nowicki uściślił wniosek i dodał, żeby jednak  pkt 6. był "Projekt uchwały w 

sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Lipowie. 

 

Przewodniczący Rady powyższe rozumie i stwierdza, że w takim razie te dwa projekty będą 

wprowadzone po głosowaniu nad projektem uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum w 

Pietrzwałdzie. 

 

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

15 radnych: 

-„za” wnioskiem oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie zmieniła kolejność punktów porządku obrad. 

Przewodniczący Rady odczytał nowy porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum w Pietrzwałdzie. 

6. Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Lipowie. 

Przewodniczący Rady czytając ten pkt zatrzymał się i stwierdził, że należałoby chyba w tym 

pkt przyjąć pkt 6. Projekt uchwały w sprawie zamierzonego podniesienia stopnia 

organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie. 
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Pani Janina Roman Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu wyjaśniła, że punktem  5 

porządku obrad powinien być "pkt 6. Projekt uchwały w sprawie zamierzonego podniesienia 

stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w 

Lipowie". 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski powyższe potwierdził i prosił  

o zgłoszenie przez radnych poprawnego wniosku. 

Radny Łukasz Nowickie ponownie złożył wniosek o przyjęcie zmiany w porządku obrad  

w następujący sposób: 

5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum w Pietrzwałdzie. 

6. Projekt uchwały w sprawie zamierzonego podniesienia stopnia organizacyjnego 

Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie. 

7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Lipowie. 

Przewodniczący Rady odczytał wniosek, Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony 

wniosek. 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał nowy porządek 

obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Ostróda. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum w Pietrzwałdzie. 

6. Projekt uchwały w sprawie zamierzonego podniesienia stopnia organizacyjnego 

Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie. 

7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Lipowie. 

8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda  

w 2013r. 

9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku 

rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia 

wynagrodzenia. 

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety 

przysługującej sołtysom sołectw Gminy Ostróda. 

11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda. 

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Durąg. 

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

Wałdowo. 

14. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zamknięcie obrad. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 2. 
Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXIII sesji był wyłożony do 

wglądu na stanowisku d/s obsługi rady. Zainteresowani mogli się zapoznać. 

Pan Wiczkowski zapytał czy są uwagi do protokołu z obrad XXXIII sesji. 
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Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad 

XXXIII 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  XXXIII Sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 3.  

Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas w pierwszej części sprawozdania o pracy w okresie 

między sesjami przedstawił podjęte Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda. Następnie omówił 

odbyte spotkania, konferencje, uroczystości. 

 

Zarządzenia 

1. Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości. (gmina kupiła nieruchomości 

zabudowane przepompowniami ścieków, o pow. 0,0134 ha w obrębie Brzydowo,  

o pow. 0,088ha w obrębie Pietrzwałd, o pow. 0,0038ha w obrębie Naprom). 

2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie 

zadania pod nazwą "Przebudowa gminnego boiska rekreacyjnego w miejscowości 

Stare Jabłonki na działce nr 155/3"(otwarcie ofert 7.03.2013r.). 

3. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie 

zadania pod nazwą "Przebudowa nawierzchni ulicy Bursztynowej w Wałdowie" 

(otwarcie ofert 8.03.2013r.) 

4. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży 

nieruchomości położonej w obrębie Górka, działka nr 7/6 o pow. 1,2408 ha, nr 7/7  

o pow. 20,6696ha (poligon). 

Spotkania  Konferencje Uroczystości: 

1. Udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

2. Spotkanie z Panem Piotrem Kołodziejskim na temat unijnych projektów oświatowych. 

3. Wyjazd w gminie Lubawa (obiekty sportowe). 

4. Narada podsumowująca realizację zadań ochrony przeciwpożarowej w powiecie 

ostródzkim w roku 2012. 

5. Podpisanie umowy na zadanie: "Zagospodarowanie terenu Centrum Samborowo". 

6. Zebrania wiejskie w miejscowościach Bałcyny i Lipowo. 

7. Zebrania strażackie OSP Reszki, OSP Ornowo, OSP Turznica, OSP Stare Jabłonki. 

8. Święto Szkoły w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie. 

9. Koncert Reprezentacji Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z Warszawy  

w Gimnazjum w Durągu. 

10. Spotkanie z kierownikami urzędu na temat Regulaminu Organizacyjnego. 

11. Zakończenie gminnej halowej ligi piłki nożnej. 

12. VI Gminne Halowe Zimowe Igrzyska mieszkańców sołectw i pracowników urzędu. 

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas poinformował, że ze względu na nieaktualny termin  

prac komisji nad statutem gminy, należy powołać nową komisje statutową. Pan Wójt prosił o 

wyłonienie przedstawicieli z rady. 
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Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski wyjaśnił, że ze strony Rady powołani byli 

Andrzej Bartnicki,  Andrzej Wiczkowski i Magdalena Muraszko. Pan Wiczkowski prosił o 

utrzymanie takiego składu, uwag nie zgłoszono.   

Radny Andrzej Bartnicki odnośnie zarządzenia w sprawie sprzedaży nieruchomości w Górce, 

zapytał czy sprzedaż poligonu odbędzie się w formie ofertowej czy przetargowej. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że jeszcze w formie przetargu. 

Radny Łukasz Nowicki prosił, aby bardzo mocno monitować zadanie w "Centrum  

Samborowo" z racji bardzo niskiej ceny.  

Pan Bogusła Fijas odpowiedział, że z chwilą przekazania placu budowy w Samborowie, takie 

spotkanie zostanie zorganizowane. Zostanie zatrudniony inspektor nadzoru, który bardzo 

mocno będzie nadzorował kwestie techniczną. 

Radna Barbara Stabińska zapytała, czy będzie porządkowany cały teren w Starych Jabłonkach 

w miejscu gdzie ma powstać boisko. 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że trudno stwierdzić co rozumie radna pod pojęciem cały 

teren. Jest sugestia, aby boisko zlokalizować wzdłuż pasa drogowego drogi powiatowej. 

Ponadto zamiar jest taki aby jak najwięcej terenu zagospodarować po drugiej stronie, 

ponieważ można by rozważyć obiekt oświatowy, który w Starych Jabłonkach jest niezbędny. 

Boisko musi być wyposażone w to co niezbędne, trudno na tym etapie powiedzieć, czy będzie 

stać gminę na ogrodzenie terenu. 

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

 

Ad. 4. 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał uzasadnienie projektu uchwały,  

z którego wynika, że planuje się zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 46.000zł ze 

sprzedaży działek budowlanych w m. Samborowo. Środki pozyskane zostaną przeznaczone 

na realizację zadania pn. "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w m. Durąg  

w kwocie 40 tyś oraz 6 tyś. na fundusz wsparcia policji na naprawę i zakup części do 2 

samochodów służbowych.  

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski nadmienił, że zmieniło się źródło finansowania 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu części w miejscowości Durąg. W pierwszej 

wersji proponowano przeznaczyć środki ze sprzedaży mieszkania w Pietrzwałdzie. 

Pan Wiczkowski wyjaśnił, że budynek po byłym ośrodku zdrowia w Pietrzwałdzie był 

budowany w czynie społecznym przez mieszkańców. Prosił, aby część pieniędzy ze 

sprzedaży została w gestii mieszkańców Pietrzwałdu. 

 

Sołtys sołectwa Pietrzwałd Pan Henryk Malik potwierdził, że budynek był budowany czynem 

społecznym i prosił, aby wszystkie środki ze sprzedaży lokalu pozostały w Pietrzwałdzie. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Następnie Pan Wiczkowski  poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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. 
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Uchwała Nr XXXIV/186/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie 

zmian budżetu gminy na 2013 rok - stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Gimnazjum w Pietrzwałdzie. 

Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXIV/187/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie 

utworzenia Gimnazjum w Pietrzwałdzie – stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie zamierzonego podniesienia stopnia organizacyjnego Szkoły 

Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Następnie Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano – 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXIV/188/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie 

zamierzonego podniesienia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie - stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Lipowie. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

Uwag nie zgłoszono. 

Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

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 XXXIV/189/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie 

zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Lipowie - stanowi załącznik nr 7  do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2013r. 
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Radny Andrzej Bartnicki prosił Przewodniczącego Rady o przedstawienie sołtysom 

proponowanych zmian w projekcie uchwały. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w przypadku adopcji bezdomnego psa nowy właściciel 

otrzyma jednorazową rekompensatę części kosztów utrzymania w wysokości 1.000zł. 

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas powiedział, że w budżecie zapisana jest kwota 150tyś 

na opłatę za psy i koty z terenu gminy. Miesięcznie kwota za utrzymanie zwierzęcia wynosi 

250zł. Kwota jest niewystarczająca, żeby pokryć koszty utrzymania bezdomnych zwierząt  

w całym roku, porozumienie z miastem zawarte jest do końca lipca. Idea jest taka, żeby nie 

tylko mieszkańcy naszej gminy adoptowali nasze pieski, pies będzie zachipowany, 

zaszczepiony. Z punktu ekonomicznego taka propozycja adopcji gminie będzie się opłacała. 

 

Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowin nadmieniła, że w schronisku u Pana Ciarcińskiego 

jest około 20 psów i jest pełna obaw okresu wiosennego. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że temat ten jest mu znany, dlatego też uważa, że projekt 

ten przyczyni się do tego, że psów w schronisku będzie mniej.  

Sołtys sołectwa Lichtajny uczuliła o weryfikacje osób, które będą adoptowały zwierzęta. 

Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że pies będzie przypisany do właściciela poprzez chipowanie. 

Pan Wiczkowski dodał, że przed uzyskaniem adopcji będzie przeprowadzony wywiad 

z właścicielem, ponadto trzeba będzie spełnić odpowiednie wymogi, które zawarte będą  

w umowie. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

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 XXXIV/190/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie 

wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2013r. - stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

Ad. 9. 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, 

podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia. 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono 

Projekt został poddany pod głosowanie. 

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 XXXIV/191/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od 

nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia – stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 

 

Ad. 10.  

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej 

sołtysom sołectw Gminy Ostróda. 

 

Wójt Gmin Ostróda powiedział, że przychyla się do wniosku sołtysów wierzy, że będzie wola 

rady, żeby sołtysi otrzymali podwyżkę,  jednak jest wniosek z Komisji Budżetu, Finansów, 

Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich, do którego Pan Wójt również się przychyla, 

który proponuje następujący sposób podwyżki: 

§ 1 ust. 1 

pkt 1) na pokrycie kosztów związanych z realizacją obowiązków i zadań wynikających z 

wykonywania funkcji sołtysa na obszarze sołectwa – w kwocie 200zł, 

pkt 2) na pokrycie kosztów związanych z uczestniczeniem w pracach Rady Gminy Ostróda-

bez względu na ilość , w jednej kwocie 100zł. 

Pan Wójt dodał, że chciałby, żeby wszyscy sołtysi brali udział w pracach Rady Gminy 

Ostróda. 

Przewodniczący Rady przedstawił pierwszą wersję projektu uchwały , która została 

przygotowana  do pracy w komisjach. 

§ 1 ust 1 

pkt 1) na pokrycie kosztów związanych z realizacją obowiązków i zadań wynikających z 

wykonywania funkcji sołtysa na obszarze sołectwa – w kwocie 250zł, 

pkt 2) na pokrycie kosztów związanych z uczestniczeniem w pracach Rady Gminy Ostróda-

bez względu na ilość , w jednej kwocie 50zł. 

Pan Wiczkowski nadmienił, że podwyżka jest potrzebna i konieczna, sołtysi dużo pracują w 

swoich sołectwach i raczej nikt z radnych nie będzie przeciwny podwyżce dodał, że wniosek 

komisji zostanie poddany pod głosowanie. 

Pani Grażyna Ostas przed przystąpieniem radnych do głosowania prosiła, aby radni wzięli 

pod uwagę, że w przypadku nieobecności sołtysa na sesji potrącone będzie aż 33%, co  

w przypadku radnego jest to 10%,  jest to zbyt krzywdzące i pierwsza wersja projektu 

uchwały jest słuszniejsza. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie Wniosek Komisji 

Budżetu, w następującej wersji : 

§ 1 ust 1. 

pkt 1) na pokrycie kosztów związanych z realizacją obowiązków i zadań wynikających z 

wykonywania funkcji sołtysa na obszarze sołectwa – w kwocie 200zł, 

pkt 2) na pokrycie kosztów związanych z uczestniczeniem w pracach Rady Gminy Ostróda-

bez względu na ilość , w jednej kwocie 100zł. 

Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” wnioskiem Komisji Budżetu oddano - 7 głosów, 

-„przeciw” - 8 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów nie przyjęła wniosku Komisji Budżetu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
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Uwag 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 XXXIV/192/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej sołtysom sołectw Gminy 

Ostróda – stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt jest konsekwencją uchylenia części uchwały przez 

Wojewodę, wprowadza się tylko te punkty, które poprawiają wcześniej przyjętą uchwałę. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 2 głosy, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 

Uchwała Nr XXXIV/193/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2013r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Durąg. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

Uwag nie zgłoszono. 

Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

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 XXXIV/194/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części miejscowości Durąg - stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 13. 

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

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  
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Uwag nie zgłoszono. 

Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

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 XXXIV/195/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie 

nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Wałdowo - stanowi załącznik nr 12 

do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

Uwag nie zgłoszono. 

Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

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 XXXIV/196/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody - stanowi załącznik nr 13  do protokołu. 

 

Ad. 12.  
Wolne wnioski i informacje. 

 

Radna Barbara Stabińska złożyła wniosek formalny na przekształcenie działek letniskowych 

przy ul. Pięknej w Starych Jabłonkach  na działki budowlane. 

 

Radna Zofia Stankiewicz zapytała o rozstrzygnięcie konkursu, który odbył się 20.02.2013r. na 

prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie. 

 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że konkurs nie jest rozstrzygnięte, na chwilę obecną nie 

otrzymał jeszcze protokołu. Dwa podmioty startowały, komisja została powołana przez wójta 

skład komisji znany, wcześniej był ogłoszony. 

 

Radna Lila Brzózka powiedziała, że komisja została powołana przez wójta, jednak nigdzie, na 

BIP-ie urzędu Gminy składu komisji, zarządzenia nie było. Radna przedstawiła wytyczne 

zawarte w wieloletnim programie współpracy gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dotyczące 

powoływania przedstawicieli do składu komisji. Radna zapytała, dlaczego z jednostki 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powołane były do komisji dwie osoby. 

 

Pan Wójt poprosił Panią Martę Podgórską  Pełnomocnik Wójta d/s organizacji 

pozarządowych o udzielenie informacji w zakresie zarządzenia w sprawie powołania komisji. 
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Pani Marta Podgórska przedstawiła Zarządzenie  nr 11/2013 Wójta Gminy Ostróda w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego. 

Pan Wójt zapytał, czy zarządzenie jest umieszczone w BIP-ie. 

Pani Marta Podgórska odpowiedziała, że zarządzenie jest w formie papierowej, umieszczone 

w rejestrze zarządzeń, jednak jeszcze nie jest umieszczone w PIP-ie.  

 

Radna Lila Brzózka zapytała, dlaczego z referatu merytorycznie odpowiedzialnego za 

wykonanie zadania były dwie osoby. Skoro wystarczyła komisja pięcioosobowa. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że skład komisji został przedstawiony, temat dotyczył prowadzenia 

ŚDS w Wygodzie. Zadanie związane z pomocą społeczną i dlatego powołano do składu 

komisji dwóch przedstawicieli. W składzie znalazła się Pani Anna Zgrzebską i Kazimiera 

Kikul, która jest związana z rejonem. 

Pani Brzózka "co ma do tego znajomość środowiska lokalnego, jeżeli składane są dwie oferty, 

które dotyczą rozpatrywania zadania publicznego". Radna uważa, że jest to nie zgodne z 

uchwałą, którą rada uchwalała w marcu w 2010r. 

 

Pan Bogusław Fijas powiedział, że nie miał okazji zapoznać się z protokołem końcowym 

pracy komisji. "Pracownik powiedział, że protokół jest przygotowany i jeśli tylko otrzyma 

zapozna się z nim. W dzisiejszej korespondencji jedno ze stowarzyszeń złożyło wniosek i 

pisemnej odpowiedzi udzieli. Ciężko na forum rady toczyć debatę, kiedy nie było możliwości 

zapoznać się z kartami ocen jak i ofertami, dlatego też trudno jest się ustosunkować do uwag 

pani radnej". 

 

Radna Brzózka wyjaśniła, że robi to na forum rady, ponieważ konkurs był w środę, u pana 

wójta była w czwartek, skorzystała z możliwości wglądu do dokumentacji. Radna uważa, że 

komisja podeszła do rozpatrzenia ofert w sposób tendencyjny, który faworyzował jedną ofert 

a ilość punktów stawianych przez te osoby była bardzo stronnicza i niesprawiedliwa. 

Ewidentnie widać elementy faworyzowania konkurencyjnego stowarzyszenia i działania na 

niekorzyść stowarzyszenia, przez karygodne wystawianie ocen, co nie ma odzwierciedlenia w 

ofertach. Radna podała przykład oceniania, gdzie trzeba było podać punkty za posiadane 

zasoby lokalowe, którym jest ŚDS w Wygodzie, były budynek po SP Wygoda. 

Stowarzyszenie w Wygodzie otrzymuje 2 i 2pkt, konkurencja 5 i 5 pkt na 5 możliwych. 

Radna odnosząc się do pana wójta uważa, że albo pan wójt podejdzie w sposób sprawiedliwy, 

rzetelny, obiektywny do tych dwóch ofert, albo powoła jeszcze jedną komisję, bądź tę samą, 

która  uzasadni, dlaczego tak stronniczo i tendencyjnie przydzielała punkty. 

 

Wójt Gminy Ostróda stwierdził, że radna głęboko wchodzi w temat, pan wójt powtarza, że nie 

miał możliwości ustosunkować się do pisma, które wpłynęło w piątek do urzędu a na biurku 

wójta znalazło się w dzisiejszej korespondencji. Pan wójt zgadza się z pismem, które radna 

przygotowała i treść zna jednak do pisma musi się rzetelnie odnieść i jutro radna otrzyma 

odpowiedź w tej kwestii. Ponadto pan wójt nadmienił, że rozumie emocje radnej z tym 

związane jednak na forum rady nie będzie się ustosunkowywał do uwag, które radna 

przedstawia, ponieważ jest to temat poza Radą Gminy. "O  rozstrzygniętym temacie 

poinformowani zostaną państwo, zgodnie z litera prawa. W pewnych działaniach wójt nie 

może być super arbitrem, jest przygotowany regulamin, to nie jest uznaniowość wójta".  

 

Radna Lila Brzózka na zakończenie prosiła jeszcze o wyjaśnienie szóstej osoby, dlaczego 

właśnie z tej jednostki. 
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Pan Wójt wyjaśnił, że skład komisji był przedstawiany na forum Komisji Oświaty, komisja 

oddelegowała przedstawiciela, podawane na komisji były nazwiska proponowane do składu 

komisji. Nikt wówczas uwag nie wniósł, dziś zarzuca się wójtowi uwagi do rozstrzygnięcia, 

dlatego też trudno się dziś do tego odnosić. 

 

Radna Lila Brzózka nadmieniła, że ma nadzieje, że pan wójt zapozna się nie tylko z kartami 

ocen, ale przede wszystkim ofertami. Komisja powinna w sposób obiektywny ocenić ofert, 

które wpłynęły. Stowarzyszenie z Wygody spełniło wszystkie wymogi formalne, dlatego też 

bulwersujące jest i z tym się nie zgodzę, dlaczego te dwie osoby podeszły do takiego sposobu 

oceniania. 

 

Wójt Gminy Ostróda nadmienił, że zapozna się z kartami i być może ofertami, jednak jego 

rolą było powołanie komisji, nie pełnienia funkcji super arbitra. Takie konkursy odbywały się, 

odbywają i będą się odbywały w gminie. Jest regulamin i trudno się do tego odnieść. Rola 

wójta jest określona prawem i w żadnym momencie z wójta strony prawo nie zostało złamane 

ani naruszone. 

 

Radna Lila Brzózka "regulamin regulaminem, komisja jest powołana i ta komisja powinna w 

sposób obiektywny ocenić obie oferty" 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski powiedział, że był w składzie komisji i na 

samym początku powiedział, że nie trzeba szukać czegoś innego w tych ofertach poza tym co 

jest. "Każdy do konkursu staje jak do konkursu piękności. Im lepsza oferta, tym więcej 

punktów i tylko o to chodzi. Pan Wójt musi stać na straży prawa i tylko pod tym względem 

sprawdzać prace komisji". Pan Przewodniczący Rady proponował zakończyć temat. 

 

Następnie radny Andrzej Bartnicki zapytał Pana Wójta, czy czytał artykuł w "Gazecie 

Ostródzkiej" na temat kursów autobusów ZKM w Ostródzie i prosił o ustosunkowanie się do 

zmiany pewnych  kursów linii autobusów a konkretnie zdjęcia autobusu z ul. Polnej z godz. 

7.33, którym jeżdżą dzieci do szkoły. 

 

Pan Wójt wyjaśnił, że nikt wcześniej nie informował o jakichkolwiek zmianach po informacji 

prasowej, doszło do spotkania z Prezesem Żeglugi Panem Szostkiem, który zapewniał, że 

zmiany, które są w ogłoszeniach Żeglugi nie dotyczą mieszkańców wsi. Pomimo, że padają 

miejscowości to zmian dotyczy tylko wewnątrz miasta. Autobusy na terenie poza miastem 

będą jeździć bez zmian.  

 

Radny Andrzej Bartnicki powiedział, że w piątek razem z panem sołtysem z Kajkowa 

odebrali kilkanaście telefonów. Wczoraj sprawdzając rozkład jazdy o godz. 20.30 nie było w 

rozkładzie kursu z godz. 7.33, natomiast był 7.50. Radny nadmienił, że kurs 7.50 jest zbędny i 

dodał, że wcześniej bywało tak, że wszelkie zmiany w kursach poprzedzone były spotkaniami 

z wójtem. Wówczas radny i sołtys byli poinformowani. 

 

Pan Wójt wyjaśnił, że o tej sprawie dowiedział się z mediów, żadnego pisma nie otrzymał. 

"Żałuje, że radny nie skontaktował się dziś rano, ponieważ do czasu sesji mógłby udzielić 

odpowiedzi. Temat jest zupełnie nowy, gminie zależy, aby tych kilometrów na terenie gminy 

było jak najmniej a nie jak najwięcej, ponieważ za nie płaci gmina. Gmina nie zalega  

z płatnością płaci 4,20 za 1km". Pan Wójt wyjaśnił, że uwagę przyjmuje a jutro radny i 

społeczność mieszkańców Kajkowa uzyska informacje w jaki sposób temat został załatwiony. 
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Radny Andrzej Bartnicki nawiązując do złego stanu dróg na terenie gminy, a konkretnie w 

miejscowości Lipowiec powiedział, że jest możliwość zakupu ok. 400 ton materiału, odsiewu 

od syndyka masy upadłościowej Firmy Budromost.  Wiąże się to z kosztami, jednak warto 

byłoby rozważyć możliwość zakupu masy i przeznaczyć na remonty dróg. 

 

Pan Wójt powiedział, że oczywiście o tej sprawie również po raz pierwszy słyszy, jednak 

zaprasza dziś po sesji, czy jutro do swojego gabinetu, gdzie będzie można o sprawie 

merytorycznie porozmawiać. 

 

Z sali obrad sołtys sołectwa Górka Jan Wasiak potwierdził informacje przekazaną przez 

radnego Andrzeja Bartnickiego. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski nawiązując do podjętych uchwał w sprawie 

reorganizacji placówek oświatowych powiedział, że chciałby, aby zebrania z rodzicami osób 

zainteresowanych miały miejsce przed podejmowaniem uchwał. Zebranie w Lipowie odbyło 

się przed sesją, ale niestety w Pietrzwałdzie odbędzie się w środę. Pan Wiczkowski prosił, 

żeby takie sytuacje się nie powtarzały, ponieważ w jego mniemaniu jest to brak szacunku 

wobec rodziców. Każdy rodzic powinien wiedzieć, co będzie się działo z dzieckiem od 

nowego roku. Zrozumiałe jest to, że nie potrzebne są konsultacje,  tak informowała pani 

kierownik, ale dobrą rzeczą byłoby to, żeby spotkanie miało miejsce. 

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas odpowiedział, że pierwsze spotkanie odbyło się  

w Pietrzwałdzie przy udziale Pana Przewodniczącego i Rady Pedagogicznej i wówczas taką 

uwagę powinien przedstawić przewodniczący. 

 

Przewodniczący Rady wtrącił, że zgłaszał pani kierownik. 

 

Pan Wójt dalej powiedział, że nie słyszał na spotkaniu , aby którykolwiek z nauczycieli 

powiedział, że te kwestie trzeba skonsultować z rodzicami. Ponadto radny Andrzej 

Wiczkowski reprezentuje społeczność lokalną Pietrzwałdu i jeśliby taka uwaga się pojawiła 

ze strony radnego, pan wójt nie widzi przeszkód, aby spotkanie z rodzicami się odbyło. O 

tym, że konsultacje nie są konieczne radny doskonale wiedział. Ponadto, gdyby temat budził 

emocje społeczne spotkania odbyłyby się w każdej miejscowości. Jednak po spotkaniu z Radą 

Pedagogiczną, w której radny uczestniczył, żadnych uwag i emocji nie było. Wcześniej 

odbywały się spotykania wójta z mieszkańcami w innych okolicznościach, na których temat 

był przedstawiany również nie było emocji, dlatego uznaje się, że temat jest ogólnie znany. 

Na spotkaniu w środę wszelkie wątpliwości mogą być rozwiane. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że prośbę zgłaszał do pani kierownik jednak bez odzewu i 

dodał, że rady nie ma prawa zwoływania spotkań. 

Pan Wójt zapytał "dlaczego nie?". 

Pan Wiczkowski odpowiedział, że zebranie wiejskie ma prawo zwołać albo wójt, albo sołtys. 

Pan Wójt powiedział, że ostatnio pan sołtys z Lipowa zgłosił problem, doszło do zwołania 

zebrania wiejskiego, gdzie temat był omawiany.  

Pan Wiczkowski wyjaśnił, że nie szuka w tym emocji, tylko uważa, że takie spotkanie 

powinno się odbyć. 

Radna Zofia Stankiewicz zapytała pana wójta, dlaczego pracownicy gminy nie współpracują 

z biurem związku gmin "Czyste Środowisko". Wszystkie gminy należące do związku 

odebrały deklaracje, można było poprzez sołtysów wesprzeć związek, ponieważ on nie 

dysponuje ludźmi i dostarczyć deklaracje mieszkańcom. Sołtysi zawsze są chętni do 
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współpracy można było przy okazji nakazów przekazać deklaracje. Radna uważa, że powinna 

obowiązywać dobra zasada o współpracy, poza tym z tego co wie, to gmina Ostróda nie 

bardzo chce współpracować ze związkiem. Pani Stankiewicz ubolewa nad taką sytuacją. 

 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że dziś godzinę przed sesją zadzwoniła pani Ania, która 

poinformowała po raz pierwszy, że sołtysi mają roznosić deklaracje. Żadnej informacji 

wcześniej nie był. Pan wójt wyjaśnił, że nie jest tak, że gmina nie chce współpracować ze 

związkiem. Sesja jest  o godzinie 14.00 osoba ze związku powinna przyjść, przynieść 

deklaracje, poprosić sołtysów i jeśli będzie wola sołtysów, żeby tematem się zająć to nic nie 

stoi na przeszkodzie. Wójt nie może decydować za sołtysów i państwa radnych. W przypadku 

jeśli dotyczy to wójta i pracowników urzędu to decyduje wójt. Skąd wójt ma wiedzieć, że 

trzeba odebrać deklaracje. Pan Wójt prosił panią Zofię Stankiewicz o dokładne ustalenie 

sprawy i dopiero wtedy przedstawianie opinii na temat działań wójta. Ponadto powiedział, że 

w ubiegłym tygodniu kontaktował się ze związkiem, ponieważ żywotnie się tym interesuje i 

pytał jak wygląda weryfikacja pracowników, ponieważ konkurs ogłoszony, bardzo dużo 

podań o  pracę. Zapytał, "czy przy tej rozmowie nie można było powiedzieć, że są deklaracje, 

odległość między gminą a związkiem jest 200m i nie jest tak, że gmina nie chce 

współpracować. Poza tym musi być świadomość, że związek przejął zadania gminy i odium 

za wprowadzanie, za stawkę za wszystkie rzeczy, które dotyczą również mieszkańców gminy 

nie będzie ponosił wójt gminy Ostróda. Wójt nie ma nic przeciwko temu, żeby związek, który 

przejął zadania rozmawiał z każdym sołtysem, radnym czy mieszkańcami gminy na swoich 

określonych zasadach. Nie ma pośrednictwa wójta w tym działaniu". 

Przewodniczący Rady udzielił głosu  radnemu Łukaszowi Wolf, który stwierdził, że 

przedstawicielem związku jest radna pani Zosia Stankiewicz i o takich sprawach powinna 

informować radnych i sołtysów. Radny nie rozumie dlaczego pojawiła się taka droga, tym 

bardziej, że radni wybrali panią Stankiewicz do reprezentowania gminy w sprawach związku. 

Prosiła Panią Zofię o przekazywanie informacji. 

Radna Zofia Stankiewicz potwierdziła, że reprezentuje gminę w pracach związku. Natomiast 

jeśli chodzi o informacje, z tego co jej wiadomo, to biuro związku poinformowało pracownika 

Pana Krzysztofa Ruczyńskiego, który współpracował przy regulaminie, że deklaracje są do 

odebrania. Radna była pewna, że informacja poszła dalej a wójt nie musi o wszystkim 

wiedzieć, gdyż nie ma takiej konieczności. Radna podkreśliła, że gmina należy do związku i 

powinna współpracować. Na dzień dzisiejszy w biurze związku pracują dwie osoby, dopiero 

teraz będą kolejne zatrudnienia. Radna odnosząc się do pana wójta stwierdziła, że być może 

pracownik gminy nie wykonał wszystkiego co należy do jego obowiązków. 

 

Radny Andrzej Bartnicki stwierdził, że Pani Wiceprzewodnicząca Zgromadzenia Związku 

Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego "Czyste Środowisko" Zofia Stankiewicz  i Pan 

Bogusław Fijas  Wójt Gminy Ostróda są przedstawicielami gminy w związku i te sprawy 

można załatwić w gabinecie wójta a nie na obradach sesji. 

 

Pani Małgorzata Czerwonka sołtys sołectwa Lichtajny nawiązując do zebrań 

przedwyborczych zapytała, czy był dokonany wgląd w dokumentację sporządzoną do budowy 

kanalizacji w Lichtajnach. Pani Czerwonka obawia się, żeby aktualność dokumentacji nie 

została przedawniona. Rozumie trudny czas i dodaje, że odpowiedź może być udzielona na 

kolejnej sesji. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że przygotowuje się do spotkań z mieszkańcami, szczególnie tam 

gdzie problemy narosły przez lat kilkanaście, czy kilkadziesiąt. Na dzień dzisiejszy nie ma 

takiej informacji, żeby udzielać wyczerpujących odpowiedzi. Pewne koncepcje są 
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przygotowane dotyczą Lichtajn, Górek, Morlin. Pan Wójt zapewnił, że w najbliższym czasie 

odbędzie się spotkanie, na którym zostaną udzielone wyczerpujące odpowiedzi na temat 

możliwości skanalizowania miejscowości. 

 

Radna Zofia Stankiewicz poinformowała, że dnia 1 marca br. w Nowym Mieście Lubawskim 

odbędzie się spotkanie z Panem Kalembą Ministrem Rolnictwa.  

 

Radny Łukasz Nowicki skierował swoje pytanie do pana wójta i pani mecenas odnośnie pkt 

10, który był głosowany i zapytał, czy wszystko odbyło się zgodnie z procedurą, ponieważ  

do chwili obecnej nie wie, czy wójt przyjął wniosek komisji budżetu jako autopoprawkę, 

ponieważ na początku był głosowany wniosek komisji budżetu, a dopiero później głosowano 

nad uchwałą. Tak więc radny zapytał, jak uchwała została na sesje wniesiona i czy nie było tu 

błędu. 

 

Pan Wiczkowski wyjaśnił, że aby projekt wszedł pod obrady sesji, musi być przedstawiony 

wszystkim komisjom. Był przedstawiony pierwszy projekt, a że był wniosek komisji budżetu 

dalej idący, to musi być przegłosowany. Pan Wiczkowski twierdzi, że wszystko było zgodnie 

z prawem. 

 

Radca Prawny Pani Katarzyna stwierdziła, że takie jest również jej zadania i wyjaśniła, że był 

to wniosek komisji, który wymagał głosowania, ponieważ wprowadzał poprawkę do projektu 

uchwały. Wniosek nie uzyskał wymaganej większości, więc tym samym upadł. 

 

Radny Tomasz Klimecki prosił Pana Jana Ignaczewskiego Dyrektora Zakładu Obsługi 

Komunalnej w Ostródzie o udzielenie informacji na temat jakości wody w Lipowie i 

Bałcynach, Smykówko.  

 

Pan Jan Ignaczewski Dyrektor ZOK w Ostródzie odpowiedział, że trzecia próba badania 

wody wyszła negatywnie, jednak norma ta jest dopuszczalna. Planuje się podłączyć 

mieszkańców pod wodociąg w Ornowie. Pana Jan Ignaczewski stwierdził, że woda nie 

zagraża ani życiu ani zdrowiu mieszkańców. 

 

Radny Dominik Serafin powiedział, że rozmawiał z fachowcami w tej dziedzinie, którzy 

twierdzą, że należałoby przepłukać sieć, ponieważ działając w cyklu zamkniętym i chlorując 

efekt może nie przynieść określonych efektów. 

 

Dyrektor ZOK w Ostródzie odpowiedział, że pośpiech jest złym doradcą, poza tym uważa, że 

jego wiedza w tym temacie jest trochę lepsza aniżeli "fachowców w terenie". Ponadto 

nadmienił, że ZOK ściśle współpracuje z Sanepidem i stosuje się do zaleceń.  Dyrektor prosił 

o czas. 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał o jaki czas pan dyrektor prosi, ponieważ ostatnio dyrektor 

mówił o zeszłym poniedziałku. 

Pan Ignaczewski powiedział, że Miłakowo czekało 11 miesięcy... 

Na sali słychać { śmiech}. 

Pan Ignaczewski dalej "proszę się nie śmiać, jest to problem, należy go rozwiązać, ustalone są 

pewna rzeczy z Sanepidem więc je realizuje. Nie mogę wykonywać innych działań nie 

zgodnych z zaleceniami sanepidu". 

Pan Szymon Jabłoński Sołtys sołectwa Lipowo zapytał skoro dalej jest chlorowana woda,  

dlaczego nie ma żadnej informacji. 
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Pan Ignaczewski wyjaśnił, że informacja została wywieszona trzy tygodnie temu i w dalszym 

ciągu powinna wisieć. 

Pan Jabłoński powiedział, że nie ma żadnej informacji w miejscowościach. Na zebraniu 

tłumaczone było, że po badaniu wody w poniedziałek mieszkańcy zostaną poinformowani. 

Przewodniczący Rady prosił pana dyrektora o wywieszenie informacji. 

Pani Grażyna Ostas sołtys sołectwa Turznica powiedziała, że informacja jest potrzebna, tym 

bardziej, że wśród mieszkańców mówi się o bakterii coli i że gmina nic nie robi w tym 

kierunku. 

Przewodniczący Rady prosił, aby ponownie ogłoszenia z informacje co jest w wodzie zostały 

wywieszone. 

Radny Tomasz Klimecki uważa, że należało wykonać telefon do sołtysa, czy radnego z 

informacją o przeprowadzonym badaniu wody w poniedziałek. Mieszkańcy pytają radnego, 

sołtysa ponieważ są to osoby, które powinny być poinformowane, takie były również 

rozmowy na zebraniu. Poza tym nie każdy czyta ogłoszenia w gablocie.  

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusje na ten temat. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 13. Zamknięcie obrad. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady XXXIV  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 15.45. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:           Sekretarz obrad:                        Przewodniczący Rady 

 

Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                          Andrzej Wiczkowski 


