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     Protokół nr XXXVI/2013 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca  2013r. godz. 12:00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 12:00. 

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 Pana Bogusława Fijasa, Sekretarza Gminy Pana Cezarego 

Wawrzyńskiego, Zastępcę Skarbnika Gminy Panią Danutę Kucharczuk, Radcę Prawnego 

Panią Katarzynę Borowską, Inspektor Agnieszkę Jakubowską, Dyrektora Zakładu Obsługi 

Komunalnej Pana Jana Ignaczewskiego, sołtysów z terenu gminy Ostróda, Kierownika 

Referatu RGP Pana Artura Lewartowskiego, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Pana Krzysztofa Ruczyńskiego,  Pełnomocnika Wójta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień Panią Magdalenę Sikorską,  Inspektora Ref. Inwestycji i Rozwoju 

Lokalnego Pana Zbigniewa Tomczyka oraz członków Zarządu Związku Gmin Regionu 

Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” Jana Leonowicza, Henryka Kacprzyka i Józefa 

Blank. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się 

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”, 

dlatego też zostali zaproszeni członkowie Zarządu Związku w celu wyjaśnienia spraw, które 

nie są do końca wyjaśnione. Pan Przewodniczący prosił o kierowanie pytań i przedstawianie 

wątpliwości do przedstawicieli Zarządu Związku. 

Radny Tomasz Klimecki zapytał, czy pojawiły się prawne informacje dotyczące opłaty 

środowiskowej. 

 

Pan Jan Leonowicz Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – 

Iławskiego „Czyste Środowisko” prosił o kierowanie konkretnych zapytań. 

 

Radny Tomasz Klimecki zapytał, czy pojawiły się interpretacje prawne dotyczące opłaty 

środowiskowej za składowanie odpadów, a co za tym idzie środków, które wpłynęły na konto 

budżetu gminy Ostróda zaznaczonych literą „O”. 

 

Pan Jan Leonowicz wyjaśnił, że zostało wysłane pismo do Marszałka z prośbą o określenie 

podstawy prawnej, na jakiej gmina miałaby przekazać pieniądze na konto związku, ponieważ 

związek takiej podstawy prawnej nie znalazł. Poproszono Marszałka o wyjaśnienia, dlaczego 



 

2 

 

pieniądze znalazły się na koncie gminy. Ponadto pan Leonowicz stwierdził, że według 

rozeznania związku gmina nie może przekazać pieniędzy na konto związku gmin, gdyż wójt 

stanąłby przed komisją dyscypliny finansów publicznych. Na dzień dzisiejszy związek czeka 

na odpowiedź, jeżeli uzyska wyjaśnienia wówczas będzie możliwość udzielenia informacji. 

 

Pan Jerzy Kamiński Sołtys sołectwa Zwierzewo odnośnie stawki  zapytał, czy tak znacznie 

ceny wywozu wzrosły, że trzeba podnieść cenę o ok. 100% oraz co związek zrobi w sytuacji 

kiedy dana rodzina do tej pory nie posiadała śmietnika i nie złoży deklaracji. 

 

Pan Jan Leonowicz odpowiedział, że ma czteroosobową rodzinę od lat płaci za 2 pojemniki, 

przy dwukrotnym wywozie, tj. 34zł, więc jeżeli złoży deklaracje na odpady niesegregowane 

9zł x4 osoby to koszt wynosić będzie 36zł, więc tylko o 2 zł więcej. Pan Leonowicz nie widzi 

możliwości posiadania jednego kosza kiedy rodzina jest wieloosobowa. 

 

Na sali słychać poruszenie wśród sołtysów.   

 

Pan Leonowicz dalej powiedział, że związek jest wykonawcą a nie pomysłodawcą ustawy. Po 

przetargu zostanie wyłoniony jeden podmiot na kilka gmin. Ustawa narzuca pewne wymogi 

na przedsiębiorców, którzy będą chcieli funkcjonować w tym systemie.  Aby to mogli 

zrealizować, będą musieli  ponieść koszty, których teraz nie mieli. Przedsiębiorcy będą chcieli 

zrefundować sobie koszty poprzez opłaty. Na tym etapie jest wiele niewiadomych, 

postawiona jest cena, ale nie ma wiedzy ile trzeba będzie za śmieci zapłacić, dlatego 

całkowite koszty będą znane po rozstrzygniętym przetargu. Dobrze, że tak się stało, że od 1 

lipca będzie funkcjonowała ustawa, ponieważ jest pół roku do końca 2013r. w tym czasie 

można poprawić niedoskonałości. Od nowego roku gminy będą mądrzejsze, na dzień 

dzisiejszy brak wzorców. Pan Leonowicz powiedział, że za każdą usługę ponosi się opłaty 

więc dlaczego wywóz śmieci nie traktować jako usługi. 

 

Pan sołtys Jerzy Kamiński prosił o odpowiedź na drugie pytanie, które zadał. 

 

Pan Jan Leonowicz wyjaśnił, że w przypadku niepłacenia za wywóz nieczystości zostaną 

podjęte czynności zgodne z procedurą administracyjną. 

 

Pan Zbigniew Wójcik zapytał, czy mieszkańcy Rudna nadal będą objęci zwolnieniem z opłat, 

czy będą musieli płacić podatek. 

 

Pan Jan Leonowicz stwierdził, że radca prawny związku udzielił interpretacji na ten temat, 

jednak do dnia dzisiejszego nie miał okazji z nią się zapoznać. Zaprosił sołtysa do biura 

związku, gdzie będzie mógł uzyskać odpowiedź. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na zgromadzeniu podjęto uchwałę o przedłużonym 

terminie składania deklaracji na podatek śmieciowy do końca miesiąca kwietnia. Pan 

Wiczkowski przypomniał, że złożenie deklaracji jest ustawowym obowiązkiem każdego 

mieszkańca a nie złożenie jej pozwala uruchomić procedurę podatkową, administracyjną. 

Ponadto Pan Wiczkowski poinformował klientów, którzy mają zawarte umowy z Rudnem,  

że spółka sama będzie wypowiadała umowy co korzystniejsze będzie dla mieszkańców. 

 

Radna Zofia Stankiewicz dodała, że Pan Leszek Rochowicz w tej sprawie umieści informacje 

w prasie. 
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Radny Łukasz Wolf zapytał czy zakład w Rudnie będzie zwracał nadpłatę w sytuacji, kiedy 

mieszkaniec zapłacił za wywóz odpadów za cały rok z góry.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że jest to możliwe jednak należy skontaktować się  

z zakładem z Rudna. 

 

Radca Prawny Katarzyna Borowska udzieliła wyjaśnień odnośnie opłat ze środowiska, które 

stanowiły dochód budżetu gminy i powiedziała, że dla gminy zasadnicza jest kwestia nie 

technicznego  przekazania środków kto powinien przekazać, czy gmina, czy bezpośrednio 

marszałek a zmiany ustawy, która mówi o tym, że w przypadku gdy gmina jest członkiem 

związku opłata za korzystanie, która stanowiła dochód budżetu gminy stanowi dochód 

budżetu związku. W tym zakresie gmina nie otrzymała odpowiedzi. Jeśli redystrybucja 

środków nie będzie odbywała się bezpośrednio przez gminę, to bezpośrednio marszałek 

przekaże do związku. Nasuwa się pytanie od którego momentu powstaje obowiązek 

przekazania i czy dotyczy tych środków. Przepis mówi jasno, że jest to dochód budżetu 

związku. 

 

Radny Tomasz Klimecki w uzupełnieniu powiedział, że skoro przepis mówi jasno, to 

dlaczego na wysłane zapytanie od miesiąca czasu minister nie udziela odpowiedzi. 

 

Pani mecenas zgodziła się z wypowiedzią radnego i dodała, że niejasność gminy dotyczy 

zakresu obowiązku. Od którego momentu powstaje obowiązek przekazania środków do 

związku. Które środki, czy już za 2012r., czy proporcjonalnie za 2013 wpłyną do budżetu 

związku. 

 

Pan Jan Leonowicz powiedział, że na ten temat zabrał głos na Zgromadzeniu Pan Marszałek 

Brzezin, który powiedział, że to w cale nie znaczy, że jeśli te pieniądze należałyby się gminie 

gdyby wystąpiła ze związku zakładając hipotetycznie. Przekaz informacji jest niejasny. 

Ponadto pan Leonowicz nadmienił, że na terenie Rudna jest magazyn odpadów, który jest 

własnością PUK-u, powstaje pytanie kto i za co ma magazyn uprzątnąć warto byłoby się 

zastanowić jak ten temat ująć, jest opłata środowiskowa. Pan Leonowicz powiedział, że 

właściwym kierunkiem rozważania byłoby wspólne zastanowienie się, jak te pieniądze 

przeznaczyć w całości na rozwiązanie problemu.  

 

Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas powiedział, że praktycznie temat został wywołany 

przez niego. Głosy na związku były różne, nawet padł taki głos jednego z wójtów, który 

zapytał wprost Pana Leonowicza, czy nie łamie dyscypliny finansowej i czy te środki nie 

powinny znaleźć się na koncie związku. 

Jeżeli chodzi o odpady zgromadzone na terenie Rudna, to nawet sam pan przewodniczący 

powiedział, że leży to na terenie gminy Ostróda tak samo jak temat Morlin ale jest prawnie 

określony właściciel tych odpadów zarówno jednych jak i drugich. W przypadku Morlin nie 

jest tajemnicą, że  jest pewien poślizg w sprawie wywożenia tych odpadów. Okres zimowy i 

duża nagromadzona ilość odpadów nie są korzystne, żeby te odpady w okresie zimowym 

zostały wywiezione. Jeszcze dziś dostałem informację, że w ciągu dwóch miesięcy na terenie 

Rudna zostało zdeponowanych 7 600 ton odpadów. Jeżeli wiemy, że na terenie Morlin jest 

kilkanaście tysięcy odpadów,  to nie jest temat który można w krótkim czasie załatwić. 

Właściciel odpadów w Morlinach sukcesywnie je wywozi i tempo tych wywozów jest 

szybsze niż było ono  w styczniu. Temat odpadów czy rekultywacji terenów Rudna jest 

kwestią właściciela odpadów i terenu.  
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Środki finansowe, które były do tej pory w budżecie 2012 są w budżecie 2013. Poprosiłem też 

o stanowisko Związku co dalej z tymi środkami. Podobne głosy padają tak jak tu Pan 

Przewodniczący przedstawia, że my nie będziemy mogli bezpośrednio tych środków będąc 

członkiem Związku wpisać do budżetu. Na pewno będziemy musieli wycofać te środki z 

wieloletniego planu finansowego, a mamy przygotowany plan do roku 2022 , czyli wysokość 

kwoty ok. 9 mln złotych. Widzę po dyskusji na forum Związku, że może część środków wróci 

jako ta rekompensata dla Gminy  z racji tego, że znajduje się na jej terenie składowisko 

odpadów.  Są też głosy, że wrócą środki ale z jasnym przeznaczeniem. Związek będzie mógł 

przekazać dotację do gminy, ale dotacje będą celowe  czyli te środki nie będą mogły być ujęte 

w budżecie na następne lata. Ta sytuacja nie wynika ze złej roli związku czy ze strony Gminy. 

Ustawodawca niestety zmienił  prawo. Skutków tego prawa nie odczujemy w roku 2013 ale  

z pewnością odczujemy te skutki już w roku 2014. Ale środki w roku 2014 już z pewnością 

nie trafią na konto Gminy lecz na konto Związku. Patrząc na to jakie ilości odpadów są 

deponowane w Rudnie trzeba się cieszyć z rozwoju tego zakładu i te środki były by znacznie 

większe niż w roku 2012, czy w roku 2013. To wyraźnie widać bo formalnie do roku 2012 w 

ciągu dwóch miesięcy zdeponowano czy przerobiono o 3 tys. ton śmieci więcej. Temat dalej 

nie jest wyjaśniony. Złożyliśmy pismo do ministerstwa będziemy również monitować do 

naszych parlamentarzystów bo to jest jedyna skuteczna droga by ten błąd prawny naprawić.  

Wierzę w to, że gmina Ostróda nie będzie jedyną gminą która wystąpi z wnioskiem o zmianę 

prawa. Nie jesteśmy jedną gminą która należąc do Związku będzie pozbawiana środków w 

ciągu następnych paru lat. To jest w tej chwili najbardziej skuteczna droga.  

Zmienił się status Związku pan przewodniczący nas poinformował), my też to śledziliśmy bo 

nawet powołanie uchwały w dniu 8 marca spowodowane było tym by nawet w ciągu trzech 

miesięcy wyjaśnić te wszystkie kwestie. Rada nie przychyliła się do mojego wniosku czyli 

dzisiaj temat odwleka się do końca roku. Na pewno do końca roku gmina Ostróda i wójt 

Gminy Ostróda  muszą mieć jasność jak się zachować w stosunku do roku 2014 i następnych 

lat. Liczyłem na to, że uda się wyjaśnić te kwestie wcześniej. Mielibyśmy większe szanse by 

wybronić środki, które powinniśmy otrzymać w roku 2014. Jest to sytuacja gdzie nie można 

mieć pretensji ani do związku ani do gminy bo w naszym interesie jest dbać o nasz budżet. 

Wierzę że stanowisko Związku też będzie określone z tym, że możemy je otrzymać znacznie 

później.  

 

Przewodniczący Rady Pan Wiczkowski do końca roku jest czas na wyjaśnienia wszystkich 

wątpliwości, które niesie ustawa.  

 

Radna Magdalena Muraszko stwierdziła, że ostatnio bardzo często argumentem który padał 

było to, że związek w formie jakiejkolwiek dotacji zwróci nam te pieniądze. Teraz już tak nie 

słyszę że całe, a jeżeli tak to z przeznaczeniem czyli gmina nie będzie decydować  o 

przeznaczeniu tych pieniędzy. Czyli ten argument tak jakby upadł.  

 

Panu Wiczkowskiemu wydaje się że nie. Chodzi o to by mieć pełną świadomość działania i 

pełną wiedzę na temat który podejmujemy. I ten czas o którym pan Wójt mówił będzie takim 

czasem gdzie będziemy mogli świadomie i zgodnie z przepisami  podejmować decyzję.  

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Jana 

Leonowicza, czy związek Gmin będzie się starał o zmianę tego statutu czyli konkretnie o 

uszczegółowienie tych trzech punktów, a konkretnie gospodarkę odpadami? Czy zostaną tam 

wpisane konkretnie zadania z ustawy które są wymienione? Czy będzie nadal to tak ogólnie 

ujęte?  
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Pan Jan Leonowicz odpowiedział, że nie można wpisywać tego co w ustawie jest bo służby 

prawne Wojewody  uchylają takie uchwały. Ustawa jest po to by nawiązywać do niej ale jej 

nie przepisywać. Według naszego prawnika nie ma potrzeby tego zmieniać, aczkolwiek 

będziemy w dalszym ciągu rozmawiali by nie było niejasności , gdyż takie też propozycje 

przedstawiła również gmina Kurzętnik, więc ten temat jest w dalszym ciągu do analizowania i 

omówienia. Dobrze, że nie podjęliście takiej uchwały o wyjściu ze związku bo sytuacja jest 

bardzo dynamiczna. Pochopne działanie to działanie bardzo niewłaściwe i złe i dla was i dla 

związku.  Potrzeba tu bardzo dużo rozwagi i ten czas który zyskaliśmy wszyscy pozwoli nam 

na dogłębne przeanalizowanie tematu - korzyści i straty. To jest czas potrzebny nam 

wszystkim by bardzo rozsądną decyzję podjąć.  

 

Wójt Gminy Ostróda odnosząc się do przewodniczącego zarządu zgodził się z tym, że dobra 

wola jest po obu stronach. Najgorszą rzeczą jest to, żeby ten czas nie przekładał się na 

pieniądze. Jeżeli zapis prawny nie ulegnie zmianie to stracimy środki finansowe i dla nas 

niestety to jest sytuacja trudna. Z takim faktem niestety i ja jako wójt i państwo radni musimy 

się, czy chcemy, czy nie zgodzić.  To nie są wcale takie pochopne działania bo uważam, że w 

ciągu 3 miesięcy czasu temat musi być wyjaśniony i to jest wystarczający okres żebyśmy 

wiedzieli jak to będzie wyglądało w roku 2014. 

 

Jan Ignaczewski Dyrektor ZOK Ostróda wtrącił, że dotyczy to w niewielkiej części Gminy. 

Chodzi o to jaka jest zależność między Związkiem Gmin Czyste Środowisko a spółdzielnią 

mieszkaniową i ogródkami działkowymi. Czy spółdzielnia wyznaczy miejsce postawienia  

pojemnika.  

 

Kolejno głos zabrał Józef Blank Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego, który przedstawił 

formę zawierania umów przez wspólnoty w jego gminie i powiedział, że  jeżeli w bloku 

mieszkalnym jest 20 mieszkań i wyobrazić sobie ze każdy ma trzy pojemniki to wtedy mamy 

wiele pojemników przed blokiem.  Jest to nie życiowe i nie realne. W Nowym Mieście zarząd 

wszystkich mieszkańców złożył deklarację za mieszkańców i związek będzie  bezpośrednio 

rozliczał się z zarządem spółdzielni. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej zatrudnił zarządcę i to 

on będzie rozliczał się  ze Związkiem gmin.  Ustawa na to pozwala, logika i rozsądek. To, że 

niektóre spółdzielnie mieszkaniowe chcą się licytować paragrafami i udowadniać że prawo 

spółdzielcze a ustawa o gospodarce odpadami nie współdziałają. Uważam, że w interesie nas 

wszystkich jest porozumienie się i znalezienie współczynnika rozsądku, żeby obsłużyć 

zbiórkę tych odpadów. Ustawa mówi jasno jak to powinno wyglądać.  W innych miastach jest 

podobna sytuacja i potrafią one to rozwiązać, a mamy krótki termin 3 miesięcy na wdrożenie 

ustawy śmieciowej.  

 

Radny Łukasz Nowicki prosił o jasne stanowisko w sprawie opłat po wejściu nowelizacji 

ustawy o utrzymaniu czystości w gminach. Mamy możliwości stosowania ulg i zwolnień bo 

jest to bardzo potrzebne i wprowadziłoby pewien element sprawiedliwości i miałoby wpływ 

na ściągalność tych opłat. Czy związek będzie myślał nad wprowadzeniem tego typu 

udogodnień ? Czy zostanie przy tych dwóch stawkach podstawowych”. 

 

Jan Leonowicz powiedział, że spotkania z wójtami i burmistrzami ustalone jest na 10 

kwietnia i między innymi będą rozmowy na ten temat.  

 

Radny Tomasz Klimecki wnioskował, żeby na każdą sesję zapraszana była Pani Krystyna 

Dubkiewicz pracownik merytoryczny związku gmin odpowiedzialny za wdrożenie ustawy, 

która udzielałaby wyjaśnień na pytania. 
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Ponadto radny zapytał Pana Wójta, czy w naszym Urzędzie Gminy mieszkańcy mogą  złożyć 

deklarację gdyż w  niektórych urzędach tak jest, że  można składać. Czy u  nas zostało to 

uruchomione? 

  

Pan Wójt wyjaśnił, że gmina akurat znajdujemy się 200-300 m od Związku i nie ma żadnych 

przeszkód jeśli deklaracja trafi do Gminy, żeby nie trafiła  do Związku. Mogą trafiać do 

sekretariatu, kasy czy gdziekolwiek. One nie będą przez nas stemplowane, bo to nie nasze 

dokumenty. Nie ma możliwości, że jeżeli deklaracja trafi do naszego urzędnika to nie trafi do 

Związku. Nie musimy nawet określać żadnego miejsca składania, gdyż pozostawiana 

gdziekolwiek w urzędzie trafi do Związku.  

 

Pan Wiczkowski podziękował za pozytywną deklarację.  

W wyniku wyczerpania pytań do przedstawicieli Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko 

– Iławskiego „Czyste Środowisko” Przewodniczący Rady podziękował gościom za przybycie. 

 

Przystąpiono do kontynuacji porządku obrad XXXVI Sesji Rady Gminy. 

 

Na sekretarza obrad Pan Wiczkowski zaproponował radnego Tomasza Klimeckiego  

Rada Gminy na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. 

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę. 

 

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad sesji, który przedstawia się w następujący 

sposób: 

 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 

3.  Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda  

      na lata 2013-2016. 

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

     alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2013 rok. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw  

     z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  

     w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na 

     terenie gminy Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi  

     Komunalnej w Ostródzie. 

11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

12.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.  
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Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad i 

dopisanie: 

- punktu 10a, tj. Uchwały zatwierdzającej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 

zbiorowego odbierania ścieków. Powiedział, że podjęcie tej uchwały uzależnione jest od 

podjęcia uchwały w sprawie dotacji i uchwały są ze sobą ściśle związane oraz 

- punktu 11, tj.  Zmiana uchwały w sprawię wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostróda w 2013 r.  

 

Ponadto Pan Wójt stwierdził, że powstała taka uwaga od Pana Przewodniczącego, że Radni 

nie otrzymali pełnego wniosku taryfowego. Wyjaśnił, że w poprzednich latach, nie było takiej 

praktyki, że pełny wniosek taryfowy trafiał do każdego radnego. Wniosek był omówiony na 

komisjach takie informacje przekazał pracownik merytoryczny.   

 

  

Pan Wiczkowski powiedział, że zawsze było tak, że były dwie propozycje uchwały jedna dot. 

uchwały , druga dotycząca  stawek i zawsze omawiane było to na komisjach. Sytuacja jest 

taka, że Radni jakby nie dyskutowali na komisjach na temat cen ścieków tylko dyskutowali na 

temat dotacji. I to jest bezproblemowe ponieważ dotacja zawsze była, gdyż jest to zwrócenie 

pieniędzy za podatek od nieruchomości. Zgodnie z wnioskiem cena wody ma zostać 

zwiększona o 12 %, cena ścieków na tym samym poziomie co była. Bez rzetelnej dyskusji na 

komisjach  ciężko będzie nam podejmować decyzję. Nie było żadnej dyskusji, ja sam 

spytałem Pana Dyrektora czy będą jakieś zmiany w stawkach.  Jest to wyciąganie informacji 

przez radnych. Powinno to być przygotowane uchwałą na posiedzenie wszystkich komisji.  

Jest punkt, który Pan Wójt wprowadza do porządku obrad i myślę, że ta dyskusja odbędzie się 

teraz.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy Ostróda o 

wprowadzenie zmian do porządku obrad pkt 10 a, tj. „Projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odbierania 

ścieków”. 

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” wprowadzeniem pkt 10a do porządku obrad  oddano- 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła pkt 10a , tj. „Projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odbierania 

ścieków” do porządku obrad.  

 

Następnie Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie wniosek wójta w sprawie wprowadzenia 

do porządku obrad pkt 11, tj. „Zmiana uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Ostróda w 2013 r.” 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” wprowadzeniem pkt 11 do porządku obrad  oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 
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Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła pkt 11, tj. „Projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostróda w 2013 r.” 

 

Przewodniczący Rady odczytał nowy porządek obrad XXXVI Sesji Rady Gminy, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.  Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 

3.  Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda  

      na lata 2013-2016. 

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

     alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2013 rok. 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw  

     z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  

     w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na 

     terenie gminy Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi  

     Komunalnej w Ostródzie. 

10a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę  

     oraz zbiorowego odbierania ścieków”. 

11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki 

      nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

      Ostróda w 2013r. 

12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

13.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.  

 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek 

obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołów z obrad XXXIV i XXXV Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad XXXIV i XXXV Sesji był 

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

Pan Wiczkowski zapytał czy są uwagi do protokołu z obrad XXXIV sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad 

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

 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z obrad XXXV sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z obrad XXXV 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. 

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

 

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami przedstawił Wójt Gminy Ostróda. 

 

Pan Wójt między innymi mówił o tym, że w związku z tym że gmina podpisała umowę z 

żeglugą, czyli z firmą która obsługuję naszych mieszkańców z komunikacją miejską do końca 

czerwca a oferta ze strony żeglugi była na tyle wysoka, że nie mieliśmy takich środków 

zabezpieczonych, to możliwe że ogłosimy przetarg gdyż PKS przedstawił nam ofertę obsługi 

miejscowości Tyrowo(oferta jest niższa niż PKSu). Nie zmieniłoby się to dla mieszkańców 

jeśli chodzi o cenę biletów. Jeżeli będzie możliwość ogłoszenia przetargu na teren w którym 

usługę świadczy nam żegluga to takie działania podejmiemy.  

Kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowości. Zostaliśmy wylosowani bo to była 

kontrola Urzędu Marszałkowskiego (inwestycja kanalizacji Lubajn i Zwierzewa).  

 

Spotkanie z Dyrektorem Technicznym zakładu w Morlinach. Istnieje taka techniczna 

możliwość, żeby podejmując decyzję o inwestycji która jest wpisana do budżetu, skorzystać z 

kolektora tłocznego który w tej chwili łączy zakłady mięsne z oczyszczalnią. Nie będzie w 

tedy konieczne budowanie nowego kolektora, gdyż istniej taki który jest wykorzystywany  w 

20%. Uzgodniliśmy na tym spotkaniu warunki techniczne i jakie działania należy podjąć, 

żeby z tego odcinka skorzystać. Zmniejszy to koszt inwestycji o jakieś 200-300 tys. zł.  

 

Spotkanie z Prezesem firmy USKOM Panem Arentem -temat wywozu śmieci z Morlin jest 

tematem gorącym i nie jest tematem łatwym. Dostałem informację że możliwości firmy na 

przeróbkę tych odpadów się powiększyły i ta wywózka nabrała takiego normalnego tempa. 

Dwukrotnie byłem na terenie tej wywózki i jest to zauważalne. Informacja o „biegających 

szczurach” nie jest informacją prawdziwą. Rozmawiałem z panami którzy tą usługę wykonują 

i tam nikt żadnego szczura nie widział. Odpady które leżały tam w ubiegłym roku w okresie 

lata to musiała tam panować wysoka temperatura i te odpady są suche i przypominają zleżały 

obornik. Panuje zapach azotu a nie innych odpadów. Kolejna kwestia – te odpady nie są 

wcale ciężkie, z racji tego że niektóre leżą tam już 2 lata. Wywożone jest ok 9 wywrotek 

dziennie i widać jest różnicę w ilości odpadów. Ciężko jest określić ile czasu potrwa 

wywózka dlatego używanie terminy że potr2wa to kilka tyg. Jest jak najbardziej prawdziwe. 

Jeżeli zakład Rudno w pełni funkcjonujący w ciągu 2 miesięcy był w stanie przyjąć ok. 7 tys. 

ton to dopiero widzimy jak to skala problemu. Nawet jeżeli przyjdzie wiosna i będzie większa 

temperatura to oddziaływanie tych odpadów z racji tego że jest ich coraz mniej będzie 

znacznie mniejsze.  
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Uczestniczyłem razem z Panem Sekretarzem w Spotkaniu w sprawie podjęcia wspólnej 

inicjatywy samorządu w Urzędzie Miejskim Ostródy. W tej chwili przygotowujemy się do 

tego aby aplikować środki unijne na lata 2014-2020  i tutaj wskazane są jakieś wspólne 

inicjatywy. Drugie spotkanie się odbyło chodzi głównie o     połączenie sił (założenie 

stowarzyszenia). Chodzi głównie o samorządy skupione w obrębie kanału Elbląskiego w tej 

części Mazur zachodnich żeby wypracować jakieś wspólne inicjatywy. Następne spotkanie 

odbędzie się u nas   5 kwietnia. Wspomniał o tym również Pan Marszałek Brzezin. Zależy mu 

też by ta część województwa podjęła wspólne inicjatywy i byłą aktywna na forum samorządu 

wojewódzkiego bo to jest duża szansa na pozyskanie środków zewnętrznych.  

Nasza gmina jak co roku wzięła udział w wojewódzkich igrzyskach wsi w Kurzętniku, 

zajęliśmy 2 miejsce.  

 

Złożenie projektów edukacyjnych w ramach działania 9 1 i 2 na zajęcia pozalekcyjne w 

szkołach podstawowych i gimnazjach. Kolejny konkurs był ogłoszony, nasze placówki 

oświatowe brały w tym udział. Były i są realizowane projekty powszednie. W tej chwili dwa 

stowarzyszenia. Jedno przygotowało projekt partnerski z gminą na szkoły podstawowe, 

drugie stowarzyszenie  na gimnazja. Dużo naszych dzieci będzie objętych dodatkowymi 

zajęciami pozalekcyjnymi.    

 

Radny Łukasz Nowicki odnosząc się do pkt 14 sprawozdania wójta dotyczącego wydania 

zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, zapytał czy zmiana 

polega na rozgraniczeniu kwot, że do jednej stosujemy procedurę uproszczoną a do drugiej 

wyższej procedurę bardziej skomplikowaną .  

 

Odpowiedzi udzieliła Pani Katarzyna Borowska Radca Prawny, która wyjaśniła, że 

rozróżnienie funkcjonowało i funkcjonuje do tej pory, natomiast zmiana tego regulaminu do 

zaktualizowania podstawy prawnej ponieważ w międzyczasie zmienił się komunikat ministra 

finansów i wymagało to aktualizacji, jednocześnie pewnego rodzaju wyłączeń  czy procedury 

uproszczonej w stosunku do jednostkowych opinii w przypadku wycen wartości 

nieruchomości.  Jeżeli jednostkowa opinia nie przekracza tysiąca euro to faktycznie stosuje 

się procedurę uproszczoną.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Ostróda o pracach w okresie między XXXIV a 

XXXVI Sesją Rady Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 3 do protokołu.   

 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda  

na lata 2013-2016. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie 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. 
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Uchwała Nr XXXVI/197/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2013r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2013-2016 , stanowi 

załącznik nr 4. 

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013r. 

 

Radna Zofia Stankiewicz  złożyła wniosek o zdjęcie kwoty 56 tyś z wydatków 

inwestycyjnych przeznaczonych na dokumentację  boisk przyszkolnych i przekazanie jej 

dodając na bardziej potrzebne cele, tj. bieżące remonty dróg oraz i zdjęcie kwoty 10 tys. na 

działalność ZLOT i przekazanie kwoty również na bieżące remonty dróg. Radna uważa, że 

jeśli w najbliższym czasie pojawią się pieniądze wówczas będzie można ponownie przystąpić 

do realizacji tych zadań.  

 

W chwili obecnej powstała dyskusja nad ewentualną możliwością zgłaszania wniosków do 

zmian w budżecie. 

 

W celu wyjaśnienia kwestii radny Bartnicki Andrzej wnioskował o 5 min przerwy. 

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji. 

 

Pan Wiczkowski poinformował, że po przeprowadzonej rozmowie z Panem Wójtem ustalono, 

że rada spotka się w najbliższym czasie i zostanie ustalony sposób przedstawiania kolejności 

budowania tych boisk. 

 

Głos zabrał  Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, który powiedział, że zawsze jest gotowy 

by rozmawiać z radnymi.  Proszę nie traktować wniosku dotyczącego wykonania 

dokumentacji boisk jako zrobienia czegoś czym rada jest zaskoczona. Można mówić o 

zaskoczeniu wtedy kiedy jakakolwiek placówka oświatowa zostałaby pominięta. Jest taka 

potrzeba. Ta potrzeba wynika z konsultacjami z dyrektorami szkół z nauczycielami . Patrząc 

się na naszych sąsiadów którzy mają bardzo ładnie urządzone boiska taki projekt powinien 

być również zrealizowany na terenie gminy Ostróda.  Wystąpiłem do Rady o przygotowanie 

dokumentacji o wykonaniu boisk na wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy 

Ostróda. Realizacja tego projektu nie do końca jest zależna od wójta. Na początku czerwca 

będę musiał aplikować do tamtej grupy działania i tam też są określone warunki. Ciężko mi 

powiedzieć czy warunki które będą podane przez lokalną grupę działania będzie spełniało 

boisko w Pietrzwałdzie, Durągu, Brzydowie czy Tyrowie. Nawet jeśli się okażę że pierwsze 

boisko powstanie czy w Tyrowie czy w Szyldaku. To nie dlatego że radni zgodzili się bo jest 

taka kolejność. To wynika czasem z takich przesłanek na które my nie mamy po prostu 

wpływu. Musimy skorzystać z pozyskanych dodatkowych środków. Ja uważam że jeśli 

będziemy przygotowani dokumentacyjnie to jeśli założymy sobie okres 2-3 lat to w tym 

okresie na pewno będziemy w stanie zrealizować ten projekt. Żadna szkoła żadna placówka 

nie jest pominięta. Jeśli będzie taka możliwość że my będziemy mogli być tą instytucją 

wiodącą w sprawie szkoły w Idzbarku to nic nie stoi na przeszkodzie by Gmina Ostróda tym 

się zajmowała bo nie ma różnicy między dziećmi w Idzbarku, Durągu Samborowie itd. Mamy 

na terenie gminy tylko jeden Orlik. Tylko jedna szkoła ma odpowiednie warunki do 

uprawiania sportu, to jest szkoła w Samborowie. Ostatni Orlik wybudowany na terenie woj. 

Warmińsko-Mazurskiego kosztował Gminę Wiejską Łuktę 67 tys. Za tyle można było 

pobudować , natomiast my tych orlików nie mamy, a te boiska są potrzebne. Ja mówię o 

obiektach wielofunkcyjnych, miałem okazję oglądać te obiekty na terenie gminy Lubawa i 

tam przy każdej szkole taki obiekt jest. Jeśli pierwszy projekt został złożony do Łukty i akurat 
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pojawiła się miejscowość Tyrowo to tylko dlatego że tam wchodziło w rachubę wykonanie 

tego zadania zgłoszenie  budowlane, bo teren jest ogrodzony dokładnie tak jak zajmuje boisko 

i spełnia wszelkie warunki. Ato nie jest uznaniowość. Celem naszej Rady powinno być to 

żeby w ciągu 2-3 lat  przy każdej szkole takie boisko było bo to nie jest żaden luksus. Będą 

mogły korzystać dzieci a po południami wszyscy. Nie zwiększamy deficytu, tu nie ma jakiś 

większych skutków. Zgodzę się z państwem że środki te można przekazać na inny cel. Jeśli 

chodzi o temat drogowy, zapewniam państwa  że nie raz na sesji będę zgłaszał wniosek i będą 

środki finansowe na naprawę dróg. Wszyscy wiemy jaka jest sytuacja na drogach i wiemy że 

te naprawy, remonty są ze wszechmiar wskazane. Cokolwiek byśmy nie robili wszyscy 

jeździmy po drogach, wszyscy korzystamy z tego i jest to największą gorączką. Dalsze 

wątpliwości odnośnie realizacji naszych zamierzeń tegorocznych są ze wszechmiar słuszne. Z 

tym, że żeby te wątpliwości stały się faktem to wpierw trzeba je realizować. Niestety warunki 

pogodowe wręcz blokują żeby dziś gdzieś jechać i remontować drogę. Codziennie odmarza 

tylko wierzchnia warstwa i co z tego że wykonamy jakikolwiek remont jak to jest wyrzucanie 

przysłowiowych pieniędzy w błoto. Musimy poczekać aż przyjdzie normalny okres by ruszyć 

z tymi remontami. Zapewniam państwa, że jeżeli chodzi o urząd to wszystkie przetargi są 

rozstrzygnięte, są przygotowane ekipy żeby wejść i tam będzie nawet kolejność wykonywania 

remontów na drogach. Tam gdzie będą warunki pogodowe takie że będzie można naprawiać 

to te drogi będą pierwsze, a tam gdzie kwestią jest woda i zalegający topniejący śnieg to będą 

remontowane później. Takie przesłanki będą decydowały która droga będzie pierwsza. 

Wszystkie muszą po prostu być przejezdne. Proszę o cierpliwość, o ten miesiąc czasu 

chociaż.  

 

Przewodniczący Rady podtrzymał stanowisko, że odbędzie się spotykanie z radą, na którym 

ustalany będzie harmonogram budowy boisk na terenie Gminy Ostródy.     

 

Radna Zofia Stankiewicz zwróciła uwagę na fakt, że najbardziej pożądany urzędnik w postaci 

Pana Tomczyka  nie będzie tak bardzo nachodzony jeżeli będzie potrafił odpowiedzieć tak 

ruszymy, poprawimy. Niech to będzie remont cząstkowy bo autentycznie w wielu 

przypadkach trzeba nam parę wywrotek trzeba równiarkę, trzeba to wyrównać bo to jest dla 

ludzi bardzo ważne. 

Radna Zofia Stankiewicz wycofała złożony wniosek. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie 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 XXXVI/198/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2013r. w sprawie 

zmian budżetu gminy na 2013r. – stanowi załącznik nr  

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2013 rok. 
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Radny Andrzej Bartnicki zapytał Panią Magdalenę Sikorską Pełnomocnik Wójta d/s PiRPU, 

czy udało się porozmawiać z kimś z fundacji McDonalds odnośnie wygenerowania kwoty na 

badania dla dzieci. 

 

Pani Magdalena Sikorska Pełnomocnik odpowiedziała, że niestety nie uzyskała jeszcze 

odpowiedzi, czy w tym roku taka akcja będzie u nas w gminie przeprowadzana.  

 

Pan Wiczkowski odnosząc się do zapisanych w programie propozycji kolonii, zapytał czy są 

one możliwe do zrealizowania.  

 

 

Pani Sikorska uważa, że zadanie Gminnego Programu jest jak najbardziej do zrealizowania i 

jako pełnomocnik do spraw profilaktyki będzie osobą odpowiedzialną merytorycznie za 

całość tego zadania ale oczywiście ze ścisłą współpracą zarówno z Panem Wójtem jak i 

GOPS. Nie widzi żadnych przeszkód do realizacji tego zadania.  

 

Wójt Gminy Ostróda nawiązując do proponowanych kolonii  powiedział, że ta kwota 46 tys. 

to jest taki początek stadium. Mam wielką prośbę do państwa i Pani Pełnomocnik bo 

faktycznie jesteśmy w stanie zrealizować w sumie fajną rzecz o której Państwu mówiłem 

która była realizowana na terenie gminy, ale jeśli będzie zgoda z Państwa strony  to 

zapewniam ze ta kwota akurat nie dotyczy określonej grupy dzieci za którą będziemy mogli 

sfinansować. Nie patrzmy się na to, że za tą kwotę gdzieś tam, obejmiemy mniejszą liczbę 

dzieci które korzystają z półkolonii. Wiemy że z półkolonii nie korzystają osoby związane 

bezpośrednio z osobami które ten problem dotyka. Korzystają wszyscy.  I tu będzie podobna 

sytuacja. Jestem po rozmowach ze sponsorami, mówiłam Państwu kiedyś że zgłosiła się do 

mnie bardzo majętna osoba która kiedyś mieszkała na terenie gminy Ostróda i jest chętna 

pomagać zwierzętom na terenie gminy i jak zobaczyłem jak wygląda sytuacja w schronisku to 

stwierdziłem ze najpierw muszę pomóc dzieciom. Ta osoba też jest bardzo chętna by 

przyłączyć się do akcji dla kilku czy kilkunasty dzieci pobyt na takich koloniach. Przyjęcie 

tego punktu spowoduje to że na następnej sesji kwietniowej będzie trzeba wszystko załatwić i 

na pewno Pani Pełnomocnik bardzo mocno się w to włączy i ma również doświadczenie w tej 

kwestii. My będziemy mogli na następnej sesji przedstawić już cały projekt. Ile dzieci 

potencjalnie ta akcja obejmie. Jaka cena itd. i wszystkie te szczegóły będziemy mogli tutaj 

załatwić. Są stowarzyszenia które na terenie gminy organizują takie kolonie i też nic nie stoi 

na przeszkodzie żeby wejść w kontakt z tymi stowarzyszeniami i wspólnie z tymi 

stowarzyszeniami i wspólnie zrobić taką akcję. Jest ciekawe miejsce w Krynicy Morskiej i ze 

wszech miar jest wskazane żeby w tej trudnej sytuacji naszego społeczeństwa i rodzin na 

terenie naszej gminy żeby jak największą grupę naszych dzieci objąć i pokazać im że mogą 

kilka czy kilkanaście dni poprzebywać poza miejscem zamieszkania.  Mam prośbę do pana o 

przyjęcie tego programu a szczególnie tego punktu. Mam prośbę też do Państwa żebyście w 

tym pomogli np. poszukali sponsorów. Temat jest otwarty. Chciałbym by jak najwięcej dzieci 

z gminy Ostróda mogło uczestniczyć w tej akcji. Również wchodzi w rachubę odpłatność. Bo 

część rodziców stać, a z racji tego że organizacja takich kolonii jak się je samemu organizuje 

jest zawsze tańsza niż korzystając z jakiś firm. Będą mogły też skorzystać dzieci rodziców, 

których stać  by za to zapłacić. Nauczyciele włączą się do tej akcji bo to będziemy przez 

szkoły rozprowadzać. Jeszcze raz ponawiam swoją prośbę Byście przeznaczyli środki na taką 

akcję. O wynikach czy takich konkretnych rzeczach może będzie okazja spotkać się z radą i 

porozmawiać.  
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Radna Magdalena Muraszko jako Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju 

Gospodarczego i Spraw Społecznych zgłosiła wniosek o przesunięcie kwoty 5 tys. ze szkoleń 

realizatorów programów profilaktycznych w szkołach na budowę placów zabaw. Ponadto 

radna uzasadniając wniosek powiedziała, że przeszkolenie 20 osób kosztuje 2 tys. Na komisji 

wypracowaliśmy, że jak w jednym roku 20 osób przeszkolimy to na jeden rok wystarczy. Jest 

to bardzo duża kwota, bo razem wszystkich szkoleń jest za 11 400 co stanowi prawie 6 % 

budżetu. Jak konsultowałam się w Mieście budżet jest 500 tys.  i tam są jakieś 3 tys. na 

szkolenia. I myślę ze dobrze by było tu dołożyć jeszcze te 5 tys. ponieważ jest tylko 10, a jak 

by było 15 to może chociaż dwa place udałoby się wyposażyć.  

 

Radna Barbara Stabińska złożyła wniosek o zdjęcie 7 tys. złotych ze szkoleń członków i 

przekazanie tej kwoty na zakup usług związanych z profilaktyczną działalnością w 

bezpiecznych miejscach spędzania wolnego czasu.  Następnie zrezygnowanie z kolonii 

terapeutycznych dla dzieci i przekazanie kwoty 26 056zł na organizację półkolonii a kwotę 

20 000 przeznaczyć na zakup usług związanych profilaktyczną działalnością w bezpiecznych 

miejscach spędzania wolnego czasu.  Kwotę 37 tys. przeznaczyć na zakup usług związanych z 

profilaktyczną działalnością w bezpiecznych miejscach spędzania wolnego czasu i to jest tak 

jak żeśmy w ubiegłych latach rozmawiali kontynuacja tego co było uzgodnione z Radnymi. Ja 

proponuję doposażenie placu zabaw w Napromie w kwocie 7 tys. złotych, doposażenie placu 

zabaw w Klonowie w kwocie 7 tys. złotych, doposażenie placu zabaw w Lipowie w kwocie 6 

tys. złotych, plac zabaw w Starych Jabłonkach przy nowo powstającym boisku 8 tys. zł, 

doposażenie placu zabaw w Ryńskie 6 tys. zł, doposażenie placu zabaw w Ornowie 3 tys. zł.  

 

Pan Wiczkowski dodał, że jeżeli jest możliwość pozyskanie pieniędzy na kolonie to  

proponowałby, żeby te 26 tys. wpisać na to żeby było ogólnie napisane i żeby była taka 

możliwość, że te kolonie mogą się odbyć. Nie chciałbym żeby było takie wrażenie, że ktoś tu 

nie chce żeby dzieci wyjeżdżały na kolonie.  

 

Głos zabrał Pan Bogusław Fijas i stwierdził, że jeśli pojawiają się wnioski dotyczące budowy 

placów zabaw to podam jeszcze jeden przykład. Pan Radny Bartnicki może potwierdzić fakt, 

że stowarzyszenie napisało 2 wnioski na usytuowanie placów zabaw bez środków budżetu i 

jest problem ale mamy nadzieję, że ten projekt w tym roku zostanie zrealizowany zarówno w 

Kajkowie jak i w Zwierzewie i takie place będą bez środków Gminnych. Nic nie stoi na 

przeszkodzie żeby były wykonane place zabaw tam gdzie są one niezbędne również podobną 

drogą bez zaangażowania środków Gminy. Ja mogę Państwu zagwarantować że mogą 

powstać te place zabaw i w cale nie ma takiej potrzeby, że akurat te place zabaw muszą być 

wykonane z środków przewidzianych z tego funduszu. Ja czytam wnioski składane do 

Lokalnej Grupy Działania w Łukcie    i tam jest kilkanaście placów zabaw, a nie ma żadnego 

wniosku z stowarzyszenia w Gminie Ostróda. Nie ma przeszkód by w czerwcu aplikować i 

pozyskać środki zewnętrzne, gdzie nie będzie środków zaangażowanych naszych 

publicznych. Jestem za tym żeby w każdej miejscowości powstał plac zabaw, ale w cale nie 

jest powiedziane że muszą być nasze środki budżetowe. Ja przedstawię Państwu skoro jest już 

lista miejscowości gdzie niezbędne są place zabaw to ja przedstawię państwu informację w 

kwietniu jakie są praktyczne możliwości wykonania tych placów zabaw bez zaangażowania 

środków budżetowych. Jak tylko warunki pogodowe pozwolą na to zrobimy wszystko by 

zrealizować i pozyskać środki.  Udział Gminy jest taki, że będziemy musieli Stowarzyszeniu 

te pieniądze pożyczyć, a później będzie refundacja. Projekt który tu został przygotowany 

przez Panią pełnomocnik przy moim udziale żeby zostawić tą kwotę, a place zabaw mogą 

powstać bez zaangażowania tych środków. I tu nie ma zaangażowania tych środków. Nie ma 
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tu żadnego zagrożenia. Wszyscy wiemy że są środki do realizacji. Wicemarszałek pomaga, 

prosi o składanie wniosków bo nasze województwo posiada dużo środków na ten cel.  

 

Radna Magdalena Muraszko zapytała radną Barbarę Stabińską, czy złożony wniosek ma rada 

traktować jako jeden, czy kilka. 

 

Radna Stabińska stwierdziła, że jest to jeden wniosek. 

 

Radny Dominik Serafin wobec powyższego złożył wniosek o budowę placu zabaw w 

Gierłoży. 

 

Pani Małgorzata Czerwonka sołtys sołectwa Lichtajny wtrąciła, że w Lichtajnach już miejsce 

na plac zabaw jest wskazane. 

  

Wójt Gminy Ostróda nadmienił, że nie będzie takiej możliwości jak uszczuplić  środki. Ja nie 

jestem przeciwnikiem placów zabaw. W każdej miejscowości taki plac zabaw powinien być 

wiec będzie akcja budowy i zagospodarowani tych placów zabaw. Są takie możliwości 

zwłaszcza, że takie działania były realizowane na terenie gminy Ostróda i można to zrobić 

bez środków publicznych. Skorzystajmy z tego bo takie możliwości są.  

 

Przewodniczący rady stwierdził, że wniosek radnej Barbary Stabińskiej jest dalej idący. 

 

Wójt Gminy Ostróda prosił o przyjęcie projektu uchwały i zapewnił że jest szansa i 

możliwość zorganizowania kolonii bez środków publicznych. 

 

Radny Andrzej Bartnicki w związku z dyskusją złożył wniosek o zdjęcie tego punktu i 

przekazanie projektu uchwały do pracy w komisjach. 

 

Rada Gminy jednogłośnie zdjęła z porządku obrad pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2013 rok. 

 

Ad. 7 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu 

administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie 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 XXXVI/199/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2013r. w sprawie 

przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, 

dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 
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Ad. 8 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do pkt 8 porządku obrad, tj. projekt uchwały w 

sprawie wyrażenia lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie z budżetu gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014.  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie 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 XXXVI/200/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2013r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 

sołecki w roku budżetowym 2014 – stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Kolejny punkt porządku obrad to projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystania z 

cmentarzy komunalnych na terenie gminy Ostróda. 

 

Pan Wiczkowski poinformował, że stawki były określone kilka lat temu. Projekt uchwały te 

stawki reguluje podwyżką o ok. 100% .  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie 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 XXXVI/201/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2013r. w sprawie 

ustalenia opłat za korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Ostróda – 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

  

Ad. 10. 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi 

Komunalnej w Ostródzie. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy stawki zostały zweryfikowane, gdyż była dyskusja na 

komisjach jak stawki mają wyglądać.  

 

Pan Wójt powiedział, że w projekcie uchwały podane są stawki. Prosił o zabranie głosu Pana 

Jana Ignaczewskiego Dyrektora ZOK Ostróda. 

 

Pan Jan Ignaczewski powiedział, że pan wójt złożył wniosek o przyznanie dotacji 

przedmiotowej, to nie jest dopłata do ceny tak jak było w tamtym roku. Była cen  ustawowe 

wyższe a następnie ustalano dopłaty. Jeżeli to się nazywa dopłata do ceny to wtedy 
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obowiązkowo 8 % zakład musi nam zapłacić. Od kwoty tej dopłaty do ceny to jest ponad 100 

tys. złotych. Zwróćcie uwagę że tutaj też można, jeżeli rada gminy wcześniej przyzna dopłatę 

do działalności przedsiębiorstwa w obliczeniu do ilości w metrach wtedy jest szansa że 

unikniemy zapłacenia 100 tys. Dlatego jest to plusowa sytuacja. Jeżeli państwo przyznacie tą 

dotację do działalności w wysokości 075243 to potem prosiłbym o 5 minut przerwy, ja 

składam skorygowany wniosek do Pana Wójta i wtedy nad czymś innym dyskutujemy. Ta 

różnica, która wynikła na posiedzeniu komisji to brak współdziałania.  

 

Pan Wiczkowski zapytał co w sytuacji jeżeli Rada przyjmie kwotę dotacji proponowaną 

uchwałą, jakie będą proponowane stawki wody i ścieków.  

 

Dyrektor ZOK poinformował, że ceny wody netto + vat to jest 3,35. To jest wzrost o 0,37 zł 

na m3 to jest 12,4%. Cena ścieków netto+VAT to jest 6,63 bez zmian. Opłata stała 5,17 + 

VAT to jest 5,58 czyli wzrost o 18 groszy 3,33%. Cena za ścieki odprowadzane przez 

przepompownie zasilaną przez energię odbiorcy tu jest spadek o 4 gr.  

 

Pan Wiczkowski zapytał o proceduralne działania. Ktoś zgłasza wniosek do właściciela ziemi, 

a my jesteśmy w dość niezręcznej sytuacji, bo rada może przyjąć, może nie przyjąć tych 

stawek. Co się dzieje jeżeli rada nie zgadza się na proponowaną podwyżkę.  

 

Radny Andrzej Bartnicki stwierdził, że posługujemy się ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu 

wody i zbiorowym odbieraniu ścieków. W art. 24 pkt 1 Taryfy podlegają zatwierdzeniu w 

drodze uchwały Rady Gminy Przedsiębiorstwo wodno - kanalizacyjne w terminie 70 dni 

przed planowanym    wejściem taryf przedstawia wójtowi wniosek o ich zatwierdzenie. Wójt 

sprawdza czy taryfy i plany zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, weryfikuje 

koszty o których mowa.  Dlatego chciałbym zapytać, czy Pan akceptuje te kwoty jakie tu są 

przedstawione.  

 

Pan Ignaczewski powiedział, że wzrost wynika z założeń do budżetu. To nie oznacza że 

wzrosną zarobki pracowników o 5,7 bo prawdopodobnie zostanie zatrudniony jeszcze jeden 

pracownik bo jak Państwo wiecie dojdzie 150-200 przepompowni i szykują się kolejne 

zadania inwestycyjne. To nie jest tak że mnożna utrzymać dużo większe zasoby przy takim 

samym zatrudnieniu.  

 

W chwili obecnej salę obrad opuścił radny Janusz Sadowski. Aktualnie w sesji uczestniczy 13 

radnych. 

 

Radca Prawny Pani Katarzyna Borowska wyjaśniła, że podstawą odmowy zatwierdzenia taryf 

musi być stwierdzenie czy zostało ono sporządzone zgodnie z przepisami. W tej sprawie 

obowiązuje rozporządzenie, które wskazuje w jaki sposób te taryfy się sporządza i formalna 

ocena tej kwestii należy do wójta. Jeśli zostały sporządzone niezgodnie z przepisami to mamy 

prawo odmówić zatwierdzenia i o takiej odmowie mówi art.24. Jeżeli jednak stwierdzi że jest 

zgodne z przepisami wówczas taryfy zweryfikowane przez wójta  wchodzą w życie w ciągu 

14 dni od dnia doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo- kanalizacyjnemu rozstrzygnięcia 

nadzorczego. Podejmujecie państwo uchwałę o odmowie zatwierdzenia, wojewoda stwierdza 

nieważność, taryfy wchodzą w życie te przedstawione w wniosku  przedsiębiorstwa 

wodociągowego.  Natomiast jeśli wojewoda nie stwierdzi nieważności tej uchwały to czas 

obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się 90 dni od dnia wręczenia 

rozstrzygnięcia nadzorczego i w tym czasie przedsiębiorstwo musi ponowić wniosek 

taryfowy zgodnie z przepisami.  



 

18 

 

 

Pan Bartnicki zapytał, czym w najgorszym wypadku gmina zyska 90 dni.  

 

Radny Tomasz Klimecki wtrącił pytająco „czyli radni nie mają wpływu na ceny wody i 

ścieków ? Zadam to samo pytanie co zadawałem na naszej komisji. Jeżeli ktoś jest radnym 

kolejna kadencję to na pewno pamięta. Zakład budżetowy utworzyło się po to by mieć jakąś 

kontrolę nad ceną wody i ceną ścieków.  Pan Dyrektor zakładu budżetowego co roku  

przedstawiał wniosek, z którego wynikała podwyżka jej uzasadnieniem był wzrost kosztów. 

Docelowo zawsze mówiło się  o utworzeniu spółki, która działa na innych zasadach. Takie  

pytanie zadałem na komisji. Nie było Pana Wójta więc pan Ignaczerwski stwierdził, że dla 

niego wygodniej jak jest zakład budżetowy, bo po prostu przychodzimy zatwierdzamy taryfy i 

robimy podwyżkę. Mam pytanie do Pana Wójta. Czy Pan wójt myślał nad tym, żeby  

przekształcić ten zakład budżetowy w spółkę ? 

 

Pan Bogusław Fijas powiedział, że cena wody to nie jest do końca kwestia pewnej 

uznaniowości. Obojętnie w jakich strukturach i na jakich zasadach będzie funkcjonował 

zakład to procedura ustalania cen wody będzie taka sama. Teraz kwestia co nam się bardziej 

opłaca, czy funkcjonowanie zakładu w takiej formie, czy spółki. Okres 4 miesięcy  jest za 

krótki by przeprowadzić jakiekolwiek kalkulację. Na dzień dzisiejszy zakład zajmuje się 

wodą i kanalizacją. Jeżeli potraktujemy jako wniosek to w ciągu kolejnych dwóch miesięcy 

będzie można przygotować koszty jako spółki i jako przedsiębiorstwa. Pan Wójt uważa, że  

zadań dla zakładu  powinno być troszkę więcej.   

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy pan wójt zlecał pracownikowi merytorycznemu 

zweryfikowanie wniosku. Ponadto zapytał, dlaczego nie ma ulg w dostawie wody dla rodzin 

wielodzietnych.  

 

 

Radna Magdalena Muraszko uważa, że nadzór wojewody stwierdzi ważność uchwały a jeśli 

będą uwagi to wpłynie rozstrzygnięcie. 

 

Pan Andrzej Wiczkowski powiedział, że byłem wielokrotnym świadkiem dyskusji na temat 

wody nawet jak był PUK. Dyrektor przychodził w pierwszej odsłonie z podwyżką nawet 

kilkunastoprocentową , która pewnie była zasadna. Jednak później po kilku spotkaniach  

podwyżka była niższa. Przewodniczący nie kwestionuję wyliczenia  lecz uważa, że zabrakło 

negocjacji między radą a zakładem i ponadto twierdzi, że należy szukać innych rozwiązań 

żeby woda nie podrożała.  Ponadto nie przypomina sobie takiej podwyżki, która miałaby taki 

wymiar.  

 

Głos zabrał Pan Jan Ignaczewski który powiedział, że mowa jest cały czas o wodzie i zapytał 

dlaczego nie dyskutuje się o tym, że nie podnosi się stawek ceny ścieków? Jeżeli mówimy o 

podwyżce 11,3 % wody to mówmy o całości. Całość usługi wody i ścieków drożeje w 

zależności od ilości pobieranej wody od 3,7 do 3,8 i to jest rzeczywiste a nie tylko widzimy 

wodę. Po to składamy sprawozdanie do gmin bilans zakładu, sprawozdanie zysków i strat. 

Kontrolował Urząd skarbowy może również kontrolować rada . Można wynająć biegłych 

księgowych i będą zakład kontrolować. Czy Państwo chcecie, żebym robił remonty jako 

zakład i odnawiał tą infrastrukturę, która ma w niektórych przypadkach 50 lat. Była taka 

koncepcja by zakład się samofinansował, można pojechać i sprawdzić czy dana 

przepompownia wymaga remontu.  
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Radny Andrzej Bartnicki wyjaśnił, że nie jest przeciwny remontom. Prosił aby pan dyrektor 

nie odbierał tej dyskusji jako ataku na niego. Radzie chodzi o to, że woda wzrośnie dość 

drastycznie i w roku takim,  jaki mamy będzie to kolejne obciążenie dla budżetu rodziny. 

Radni nie negują,  że sieć jest taka jaka jest,  tylko chcą dowiedzieć się jak można uzyskać jak 

najniższą cenę wody, żeby ci ludzie którzy płacą płacili jak najmniej. Mieszkańcy słyszą,  że 

woda wzrasta o  12% , śmieci wzrastają, wszystko wzrasta i pojawia się pytanie skąd  mają na 

to nabrać pieniądze.  

 

Radna Lila Brzózka zapytała czy stan wody w miejscowościach Bałcyny, Lipowo uległ 

poprawie. Czy nie ma już tych bakterii, bo chyba nie radni będą odpowiadali za jej jakość. 

Patrząc ludziom w oczy wiedząc, że woda jest taka my jeszcze podnosimy cenę wody.  

 

Dyrektor ZOK prosił, aby dyskusję na temat jakości wody wyłączyć z dyskusji ekonomicznej.  

 

Radny Łukasz Nowicki uważa, że zbyt długo toczy się dzisiejsza sesja,  publiczność coraz 

ciężej to znosi, ponadto rada nie zajmuje się merytoryką sprawy.  Wyjaśnił, że rada nie ma tak 

de facto do ustalania ceny jest to zrozumiałe bo ustala to w tej kadencji po raz 3 . 

Rozmawialiśmy z Panem Dyrektorem i wiemy, że dlatego podnoszona jest cena wody bo na 

wodzie zakład ponosi straty. Nie podnoszone są ceny ścieków bo nie ma z nich strat. A 

podwyżka cen tylko wody jest dla użytkownika finalnego akurat najbardziej korzystna. Bo 

jest część odbiorców którzy pobierają wodę do innych sektorów niż odprowadzanie ścieków. 

Tracimy dużo czasu na tej dyskusji wiedząc, że i tak nie mamy na to wpływu.   

 

Wójt Gminy Ostróda powiedział, że nie można porównać ulg dotyczących odpadów dla 

rodzin wielodzietnych do zużycia wody, bo tu płaci się za faktyczne zużycie wody a tam za to 

czy się produkuje odpady czy nie. Nie są to kwestie porównywalne.  

 

Na tym dyskusje zakończono 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2013r. w sprawie 

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie – 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 10 a. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 

zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 2 głosów, 

-„przeciw” - 2 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 9 głosów. 

Rada Gminy większością głosów wstrzymała się od głosowania, tym samym uchwała nie 

została podjęta przez Radę. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 

zbiorowego odprowadzania ścieków – stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Ostróda w 2013r. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVI/202/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2013r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2013r. – stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Ad. 11. 

Interpretacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Ad. 12. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Ad. 13. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Andrzej Bartnicki nawiązując do ostatniej sesji rady gminy prosił Pana Przewodniczącego 

rady o udzielanie głosu wszystkim radnym i sołtysom, ponieważ na ostatniej sesji chciał 

zabrać głos i wytłumaczyć się ze swojej decyzji, jednak nie miał takiej możliwości. 

  

Pan Wiczkowski za powyższe przeprosił i przyjął do wiadomości. 

 

Radna Barbara Stabińska kierując swoją wypowiedź do Pana Wójta powiedziała „ panie 

wójcie zostałam radną nie wiem, czy z litości, czy wybrana przez swoich wyborców  

z przekonania, ale na jednym z zebrań wiejskich moi mieszkańcy zostali przez pracownika  

wprowadzeni w błąd. Czekam na odpowiedź na pismo kilka miesięcy i jak do tej pory pisma 

nie otrzymałam. Wydaje mi się, że okres już minął, chciałabym pismo otrzymać, abym mogła 

się usprawiedliwić przed swoimi wyborcami.”  
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Pan Wójt zapytał w jakiej sprawie ma udzielić wyjaśnień, ponieważ ciężko do tej wypowiedzi 

odnieść się. 

 

Radna Barbara Stabińska powiedziała, że sprawę tę poruszała na kilku spotkaniach , która 

dotyczyła podania informacji, że z funduszu sołeckiego mogą być wykonywane chodniki, czy 

drogi powiatowe. Radna dodała, że o ile jej wiadomo to fundusz sołecki jest przeznaczany 

tylko i wyłącznie na chodniki, posesje na terenie własnym gminy. 

 

Pan Wiczkowski wtrącił „tak jest”. 

 

Pan Wójt stwierdził, że jeżeli pismo trafiło za jego kadencji i nie odniósł się do sprawy, to 

przeprasza. Dodał, że jest zaskoczony i nie zna tematu. Pan Wójt dodał, że zapozna się ze 

sprawą. 

 

Radna Stabińska nadmieniła, że była na szkoleniu, na którym informowano, że pieniądze z 

funduszu sołeckiego są przeznaczone na zadania własne gminy. Prosiła, aby nie wprowadzać 

radnych i sołtysów w błąd.  

 

Radny Andrzej Bartnicki zwrócił się z następującą sugestią odnośnie boisk do pana wójta i 

powiedział, że przez ostatnią kadencje przez dwa lata z poprzednim panem Wójtem nie 

mogliśmy dojść do porozumienia w takiej sprawie, że pojawiają się pieniądze tak jak tutaj 

123 tys. i nie siadamy do stołu i nie rozmawiamy na co je przeznaczyć. Pan Gustaw Marek 

Brzezin decyzje podejmował w swoim gabinecie i później przynosił tutaj gotowy projekt. 

Wielokrotnie byliśmy stawiani pod ścianą.  Przykładem był orlik, że w 2 połowie kwietnia 

podstawieni że mamy podjąć ta uchwałę. Chodzi mi o taką umowę, że jeżeli są pieniądze to 

żebyśmy o nich rozmawiali.  Ja nie neguję boisk, ze dzieci muszą grać itd. Jeżeli się pojawiają 

pieniądze to niech Pan Wójt wyjdzie z innymi projektami. Nie samym sportem gmina żyje, 

mamy też  inne problemy. My byśmy chcieli też uczestniczyć w budowie i tworzeniu tych 

projektów.   Jeżeli są pieniądze to rozmawiajmy  na co je przeznaczymy. Ja na prawdę sobie 

życzę by pojawił się projekt jakiejś kanalizacji, a tu moim zdaniem brakuje tego.  

 

Pan Wójt odpowiedział „Panie Radny, częściowo zgadzam się ,że jest to działanie z 

zaskoczenia. Jeśli chodzi o propozycję zrobienia dokumentacji to uważałem, ze jeśli ten temat 

był poruszany  to go nie wyróżniłem i nie ma potrzeby by mówić o realizacji inwestycji. To 

nie jest tak, że zależy mi tylko na sporcie  i że robię jakieś spektakularne działania. W 

międzyczasie odbyłem spotkanie w Górce  i przedstawiłem mieszkańcom jak wygląda 

sytuacja z kanalizacją w tej miejscowości. Przedstawiłem taki harmonogram i jak już będę 

miał wiedzę ile to będzie kosztowało i jaka jest możliwość realizacyjna to złożę taki wniosek 

do radnych. Uważam że jeśli nie ma możliwości technicznych no to trudno szukać rozwiązań. 

Takie możliwości w miejscowości Górka się pojawiły i z punktu widzenia technicznego  nie 

ma żadnych przeszkód przygotować się do  inwestycji kanalizacji miejscowości Górka. Ja 

wykonuję rzeczy które nie niosą za sobą żadnych kosztów. W momencie kiedy będziemy 

przygotowani do tego, jest aktualizacja teraz dokumentacji to na pewno odbędzie się 

spotkanie z radnymi. Jeżeli na dzień dzisiejszy kwota do podziału na dzień dzisiejszy wynosi 

ok. 100 tys. to nie są jakieś wielkie pieniądze które wymagają konsultacji zwłaszcza, że 

pieniądze są przekazane na kwestie dotyczące dokumentacji. Przyjmuję uwagę Pana Radnego  

i jeżeli będą się jakieś środki pojawiały , jesteśmy w już po przetargu  boiska i nie mamy 

jeszcze żadnych działań związanych z podziałem środków, które na tą inwestycję są 

przeznaczone. Na pewno i z informacją i z konsultacjami się do państwa zgłoszę. Zapewniam 

państwa radnych że będę te kwestie starał się konsultować. Ja mówiąc o boiskach szukałem 
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jakichś rozwiązań, tutaj pracownicy merytoryczni składają wniosek , że jeśli chcemy być 

skuteczni i szukać pieniędzy zewnętrznych to musimy złożyć wniosek do rady. Przyjmuję 

uwagę i składam deklarację, że wcześniej będę z państwem te kwestie konsultował”.  

 

Radny Andrzej Bartnicki dalej w tej sprawie powiedział „ Panie Wójcie, chodzi o to żebyśmy 

rozmawiali jeszcze przed tym jak zapadną jakieś decyzje. Mleko się rozlało, my spotkamy się 

i będziemy dyskutować czy wziąć kredyt czy nie, czy robimy jedno czy dwa czy trzy. Ja nie 

wiem jak spojrzymy tym ludziom w twarz bo ja w 2010 pojechałem w tym okręgu na 

zebranie wiejskie. Nie jestem politykiem takim jak był pański poprzednik, jak Pan, nie 

nauczyłem się jeszcze patrzeć tak ludziom w oczy i mówić nieprawdy. Powtarza się ludziom 

kilkanaście lat spokojnie a jak przyjeżdżamy to jest ten sam temat. Podczas wyborów na 

Wójta wszystkim kandydatom zadano to samo pytanie sugerując możliwość przyłączenia 

miejscowości Lichtajn do Brzydowa, zrobienie takiego projektu bo zawsze Pański poprzednik  

że droga będzie przebiegała przez Kajkowo. To jest taka skuteczna wymówka. Jesteśmy dla 

ludzi i róbmy coś.”  

 

Pan Bogusław Fijas  stwierdził , że do każdej miejscowości będzie przygotowany żeby 

udzielić wiążącej informacji   na narastające problemy. Mówiąc o Lichtajnach to żadną 

tajemnicą nie jest zapisana inwestycja w budżecie dot. poligonu. I w tym roku przetarg na 

taką inwestycję będzie uruchomiony, bo to jest wpisane w budżecie. Ja na pewno jestem 

gotów ten budżet realizować technicznie nie jest możliwe dokonanie tego w tym roku. Koniec 

tej inwestycji to jest koniec przyszłego roku. Czyli w przyszłym roku będą możliwości 

techniczne by podłączyć Lichtajny do kanalizacji. Rozpocznie się kanalizacja Turznicy, 

Reszek. Rozpocznie się budowa opaski bo to jest wpisane w budżecie. Jestem przygotowany 

by na spotkania w miesiącu kwietniu z mieszkańcami odnieść się do problemów i przedstawić 

harmonogram działania.  

 

Pan Wiczkowski zgadza się z wnioskiem radnego Bartnickiego i z tym że może zabrakło w 

tym czasie spotkania całej Rady i ustalenia priorytetów i ścieżki dochodzenia. Pan 

Wiczkowski powiedział, że gmina otrzymała dodatkowe środki i chciałby żeby ta dyskusja się 

zaczęła teraz i żeby zostały ustalone priorytety w jakim kierunku ma zmierzać gmina i jak ma 

się rozwijać. Nie będzie w tedy takich problemów związanych z niedomówieniami jak na 

dzisiejszej sesji.  

 

Pan Wójt Gminy Ostróda prosił o udzielenie głosu Pani Danucie Kucharczuk Skarbnikowi 

Gminy Ostróda. 

Pani Kucharczuk poinformowała, że wpłynęło odszkodowanie za grunty które były w obrębie 

miejscowości Górka i to jest kwota 3,7 mln netto. Jednak w tej chwili środki nie są jeszcze 

wykorzystywane z tego względu, że przyjęto po stronie dochodów sprzedaż gruntów poligonu  

Kajkowo i to jest kwota 4,8 mln. Na dzień dzisiejszy grunty te jeszcze nie zostały sprzedane, 

były przetargi, żadnej oferty nie złożono, w związku z tym kwota ta w tej chwili jest jeszcze 

na koncie ulokowana, nie wiadomo co będzie ze sprzedażą gruntu. Jeżeli nie zostanie 

sprzedana to na obecną chwilę jest jeszcze mln wydanych jeśli chodzi o wydatki.  

 

Pan Wiczkowski ponownie mówił o ustaleniu priorytetów działania.  

 

Pan Wójt powiedział, że naszym zadaniem jest realizacja budżetu, który został przygotowany 

w sposób taki, że wydatki inwestycyjne miały pochodzić z naszego majątku. Jeśli akurat jest 

taka sytuacja o której Pani Skarbnik powiedziała jeśli nastąpiłaby sprzedaż poligonu to 

możemy mówić o różnicy extra. Na dzień dzisiejszy takich środków do podziału nie mamy. 
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Dlatego nie podlegamy takiej dyskusji. Na razie realizujemy budżet tak jak jest ona zapisany. 

Jeśli nie uda nam się sprzedać poligonu to będziemy musieli zrezygnować  z jakiejś 

inwestycji. Na dzień dzisiejszy takiego zagrożenia nie ma. Zgadzam się z Panem 

przewodniczącym, żeby ten harmonogram spotkań wypracować ale przede wszystkim łączy 

nas budżet i to jest główne nasze zadanie.  

 

Radny Dominik Serafin odnosząc się do otrzymanego harmonogramu zebrań wiejskich 

zauważył, że pominięte zostało Smykówko. 

  

Pan Wójt wyjaśnił, że wcześniej odbyło się zebranie w sprawie wody. Jednak jeśli jest 

potrzeba odbycia zebrania prosi o takie informacje.  

  

Radny Łukasz Nowicki zwrócił uwagę na fakt, że na sali sesyjnej  jest więcej radnych jak 

sołtysów dodając, że jest to co najmniej żółta kartka dla rady. Ponadto radny powiedział, że 

jest potrzebne takie spotkanie na którym zostaną określone i przygotowane procedury których 

trzeba będzie się trzymać.  Radny odnosząc się do procedury dzisiejszej sesji,  przedstawił 

swoje wątpliwości i powiedział, że był wniosek w sprawie gminnego  organu profilaktyki 

gdzie wniosek  w bardzo dużym zakresie ten program zmieniał. Komisja budżetu złożyła taki 

wniosek do Wójta na swoim posiedzeniu i uważa, że taka jest kolejność. Komisja składa 

wniosek a wójt go rozpatruje, albo go przyjmuje i wprowadza na sesję albo nie. W każdej 

chwili może ten projekt zmienić. Radny apelował o porządek proceduralny, ponieważ inaczej 

nie wiadomo nad czym się głosuje. Powstają dwie uchwały i nie wiadomo która jest 

wprowadzona na sesje, tego samego dotyczące o innej treści.  

 

Radny Bartnicki wnioskował z zamknięcie dyskusji w tym  punktu.  

 

Radna Zofia Stankiewicz poinformowała, że od 1 kwietnia br.  Pan Michał jest odwołany ze 

stanowiska kierownika hodowli zwierzyny w Gierłoży.  Ponadto Powiatowa Izba Rolnicza w 

Ostródzie wystąpiła  do biura warszawskiego z prośbą o przygotowanie projektów 

opodatkowania rolników podatkiem dochodowym. Od 19 października 2012 jest konieczne w 

posiadaniu rolników zezwolenie na przejazd pojazdami nienormatywnymi, np. kombajn. 

Sołtysi w powyższej sprawie otrzymali informację. 

 

Radna Stankiewicz odnosząc się nowego regulaminu organizacyjnego urzędu gminy Ostróda 

powiedziała, że nie mam pojęcia jakie zmiany nastąpiły i chciałabym żeby ktoś zreferował 

funkcjonujące zmiany, po to aby radni mieli tego świadomość.  

„Kolejna rzecz dla mnie osobiście przykra. Całe moje życie uważałam że nie należę do ludzi 

którzy są oszołomami, lecz to ludzi którzy starają się mówić bardzo konkretnie i zwięźle i 

chcą współpracować. 12 marca było posiedzenie komisji ładu przestrzennego i wtedy 

zgłosiłam wniosek spotkania roboczego sołtysów, Radnych z przedstawicielami Związku po 

to by wyjaśnić wszystkie kwestie związane z wątpliwościami jeśli chodzi o ustawę 

śmieciową. Ja rozumiem że ktoś osobiście może być przeciw. Złożyłam formalny wniosek do 

pana sekretarza o zorganizowanie takiego spotkania, Pan sekretarz powiedział że takowe 

spotkanie zorganizuje. I to nie nastąpiło, mówiąc szczerze składam skargę na Pana Sekretarza, 

który ani nie uprzedził mnie i nie wyjaśnił dlaczego nie zostało to zorganizowane, ani nie 

zrobił nic żebyśmy mogli normalnie pewne rzeczy powyjaśniać . Dziś miałam okazję 

porozmawiać z wieloma burmistrzami, wójtami i właśnie tak jak ja wnioskowałam wcześniej 

poprzez sołtysów wiele samorządów pozałatwiało kwestię związane z deklaracjami z 

wyjaśnianiem wątpliwości czy ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca. Mamy obowiązki i 
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uważam ze powinniśmy je po prostu spełniać.  Jest mi bardzo przykro bo nie chciałam nigdy 

na nikogo z pracowników gminy składać skargi”.  

 

Radna Stankiewicz wręczyła skargę na Sekretarz Gminy Pana Cezarego Wawrzyńskiego 

Wójtowi Gminy Ostróda. 

Skarga stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Pan Cezary Wawrzyński Sekretarz Gminy Ostróda „Szanowna Pani Radna rzeczywiście było 

spotkanie i to jest prawda co Pani mówi, przynajmniej w tym zakresie. Wychodząc z tego 

spotkania poprosiliśmy w tym między innymi ja, panią pracownik związku o podanie godziny 

i daty kiedy wyraża gotowość do spotkania z sołtysami. Powiedzieliśmy również, że ta sala 

jest cały czas do dyspozycji. Półtora tygodnia od czasu naszego spotkania sala była 

zarezerwowana, każdy dzień został zarezerwowany i w godzinach przed i popołudniowych. 

Do tej pory ta pani nie zgłosiła się z prośbą o zarezerwowanie Sali, podania godziny i daty. 

Pani, pracownik związku nie prosiła o udostępnienie Sali”.  

 

Pani Stankiewicz „może w takim razie ja powiem inaczej, wiem że pismo takowe do gminy 

wpłynęło”.  

 

Pan Wawrzyński „została zamieszczona informacja o tym że są do pobrania deklaracje. Jest 

informacja z mapką jak trafić na ulicę Wojska Polskiego. Powtarzam że Wójt to dziś czeka na 

prośbę bo taka jest zasada. Czekamy cały czas na datę i godzinę kiedy ta pani życzy się 

spotkać”.  

 

Radna Z. Stankiewicz „jeżeli chodzi o  tą panią co tu była odnośnie zebrań wiejskich  to ja z 

nią rozmawiałam i nie było żadnych negatywnych odpowiedzi, wręcz przeciwnie, a że stał się 

wypadek losowy i ta pani zachorowała,  to każdego z nas może to spotkać. Czy to oznacza, że 

wniosek radnego który składam jest nie do realizacji.” 

 

Sekretarz Gminy powtórzył, że  sala jest do dyspozycji gmina chce zrealizować  ten wniosek. 

Związek przejął na siebie obowiązek związany z ustawą śmieciową, gmina chce pomóc, ale 

czeka na informację.  

 

Pan Wiczkowski wyjaśnił,  że jest takie pismo, że zostanie zorganizowane spotkanie z 

sołtysami tylko, że nikt nie poinformował sołtysów. W przeddzień tego spotkania zadzwonił 

do Pani Ani, która była tutaj w urzędzie i poprosił by sama zadzwoniła i poprosiła wszystkich 

sołtysów i wszyscy sołtysi  się zainteresowali.  

 

Radny Bartnicki poprosił aby wznieść się ponad podziałami, gmina należy do związku i nikt 

dokładnie nie wie czy to jest dobre czy nie. Rozumiem  że są jakieś niechęci ale jeżeli ciągnie 

się ten wózek to razem i z poszanowaniem.  

 

Głos zabrał Pan Bogusław Fijas, który powiedział „kolejny raz wypada nam się tłumaczyć za 

pewne niedociągnięcia. Na ostatniej sesji pani radnej tłumaczyłem, że absolutnie z mojej 

strony  nie ma żadnej woli w stosunku do działań związku. Ale nie możemy sobie pozwolić 

na takie działania, że 2 godziny przed sesją,  że jest akcja związana z deklaracjami. Z tego 

robi się ideologia ze Fijas jest przeciwko Związkowi itd. Dobrze, że państwo o tym mówicie, 

powstaje spór ale tylko on powoduje, że jakieś ważne kwestie się rozstrzyga. Ten spór trwa na 

forum związku. Faktycznie przyszło pismo informujące, że chyba 21 marca jest spotkanie 

Zarządu Związku z sołtysami. W tym piśmie, żeby było jedno zdanie /proszę poinformować 
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sołtysów/ i nie wierzę, że pracownik dekretujący te pismo nie podjąłby takiego działania. Jak 

zinterpretować pismo, że jest spotkanie z sołtysami. Są sołtysi jest zarząd związku i można 

sobie pewne kwestie wyjaśnić. Jaki problem by takie kwestie uszczegółowić. Nikt żadnych 

problemów nie stwarza. Nie może być takiej sytuacji, że przychodzi pracownik związku na 

komisję  i wyraża negatywną opinię wójta na temat działań w związku. Związek podejmuje 

decyzje i te decyzje tak samo jak na forum rady też nie zapadają jednogłośnie. Nie możemy 

tego personalizować. Dziś na forum związku pojawi się wniosek, żeby podjęta została 

uchwała dotycząca ulg dla rodzin wielodzietnych. Zgłoszone to zostało przez burmistrza. A tu 

cały czas nakręca się spiralę, że jesteśmy przeciwni związkowi. Czy ktoś z nas mógł 

przewidzieć sytuacje, że 25 lutego dostajemy informację o straceniu 1 mln. w budżecie. Nikt 

nie mógł przewidzieć ale każdy z nas musi na to zareagować. Ja jestem zwolennikiem 

konkretnych działań, bo to jest mój i państwa obowiązek. A niektórzy przychodzą później i 

wypowiadają się negatywnie na temat wójta, który działa jak pani mówi na niekorzyść 

związku. Kwestie z panią Dobkiewicz i zarządem związku uważam, że są już wyjaśnione i 

jakichś tam problemów nie będzie”. 

 

Sołtys sołectwa Rudno uważa, że to związek z gminą nie chce współpracować. 

 

Radny Andrzej Bartnicki powiedział, że na tą chwilę gmina należy do związku i należy 

pomóc mieszkańcom, jak wypełnić te deklaracje itd.  

 

Pan Wiczkowski prosił o zakończenie dyskusji. 

Następnie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych złożył obecnych życzenia. 

  

Ad. 14. 

Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski  zamknął 

obrady XXXVI  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 15:40. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

    Zaprotokołowała:            Sekretarz obrad:                          Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                 Tomasz Klimecki                         Andrzej Wiczkowski 

 

 


