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Protokół nr XXXVII/2013 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 8 maja 2013r. godz. 10:00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

 

Po stwierdzeniu quorum – 12 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 

radnych) – prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski  powitał wszystkich obecnych  

w tym:  Pana Włodzimierza Brodiuk Starostę Powiatu Ostródzkiego, Panią Bożenę Janowicz 

Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, Pana Dariusza Łagunę Firma MD 

Projekt z Olsztyna, Pana Zygmunta Fleszar Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, Panią 

Danutę Kalbarczyk-Pec Przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”, 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, 

radnych, sołtysów z terenu gminy Ostróda, media (telewizję, prasę). 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał proponowany porządek obrad, 

który przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego  gminy Ostróda. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania  przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo przy  

ul. Partyzantów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Lipowie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych  

i gimnazjów prowadzonych przez gminę Ostróda oraz granice ich obwodów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ostróda. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych, logopedów, psychologów, doradców zawodowych oraz 

ustalenia zniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Ostródzkim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Ostródzki gimnazjum. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2013-2016 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez  

Wójta Gminy Ostróda w roku budżetowym 2013. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie  

z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Ostróda. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wiejskiej Ostróda do realizacji projektu 

systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 

7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „W stronę 

słońca – zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda”. 

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

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2013 rok. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda. 

20.  Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

21. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

22.  Wolne wnioski i informacje. 

23.  Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.  

 

Przewodniczący Rady wnioskował o zmianę porządku obrad, tj. zamianę kolejności pkt. 13 z 

pkt. 14, według następującego sposobu: 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na  

       lata 2013-2016. 

 

Rada Gminy na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

 

Ponadto Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na nie czytanie podstaw prawnych w 

projektach uchwał. 

 

Na sekretarz obrad Rada jednogłośnie powołała radną Panią Zofię Stankiewicz.  

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołów z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy był 

wyłożony do wglądu na stanowisku d/s obsługi rady jak i dostępny jest na sesji. 

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

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad 

XXXVI sesji.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 

12 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 12 głosów, 
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-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

 

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

 

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami. 

 

Wójt Gminy Ostróda przedstawiając sprawozdanie o pracy w okresie między sesjami 

zatrzymał się m.inn. przy pkt.9. dotyczącym spotkania w sprawie składowiska odpadów w 

Morlinach. 

Pan Bogusław Fijas powiedział, że działania w tej chwili są mało skuteczne wstrzymany jest 

wywóz odpadów z nielegalnego wysypiska.  W dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie z 

przedstawicielami PUKu i prezesem ZOUK Rudno na temat przyjęcie odpadów z Morlin na 

składowisko do Rudna. Ponadto Pan Wójt poinformował, że doszło do zdarzenia 

kryzysowego, gdzie odpady w Morlinach zapaliły się. W wyniku pożaru spaleniu uległy nie 

segregowane odpady w większości folia. Dym stanowił zagrożenie dla kierujących pojazdami 

gdyż ograniczał widoczność na odcinku drogi przyległym do wysypiska. W gaszeniu brały 

udział 4 zastępy PSP oraz 2 zastępy OSP Ornowo i Ostróda. Spaleniu uległa powierzchnia 

20x20 i głębokość ok. 30cm .  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że zastanawiające jest to, że wywieziono 5 tys. ton 

odpadów, które odpowiadały wcześniej wszystkim parametrom a obecnie nie uzyskują 

parametrów. Problem jest ogromny bo pojawiły się wysokie temperatury i można spodziewać 

się kolejnych pożarów. Pan Wiczkowski dodał, że gmina stoi przed ogromnym problem i 

należy szukać pomocy u swoich.   

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag  do zmian w 

studium uwarunkowań i kierunku zarządzania przestrzennego Gminy Ostróda.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że Rada dziś stoi przed uchwaleniem studium, które jest 

jedną z najważniejszych uchwał w samorządzie. W odpowiednim terminie wpłynęło 8 uwag 

dotyczących zapisów.  Następnie Pan Wiczkowski poinformował o procedurze glosowania 

nad uwagami i wyjaśnił, że każda uwaga będzie głosowana oddzielnie. Ponadto dodał, że 

nawet jedna uwaga, która znalazłaby swoje poparcie w Radzie uniemożliwia dalsze 

procedowanie nad studium, co skutkuje zdjęciem z porządku obrad studium i czasowe 

przesunięcie.  

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uwagę nr 1 zgłoszonej przez WINDPROJEKT 

Sp. z o.o. ul. Piękna 24/26/1 00-549 Warszawa, tereny położone w okolicach miejscowości 

Reszki, Turznica, Ryńskie i Smykowo. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie uwagę nr 1. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” nie uwzględnieniem uwagi nr 1oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 
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-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie nie uwzględniła uwagi nr 1. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uwagę nr 2 zgłoszonej przez GONG ENERGY 

PANCERZYN Sp. Z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, tereny położone w okolicach 

miejscowości Domkowo, Durąg, Glądy, Rychnowo, Pancerzyn i Szyldak. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie uwagę nr 2. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” nie uwzględnieniem uwagi nr 2 oddano - 9 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” - 2 głosy. 

Rada Gminy większością głosów nie uwzględniła uwagi nr 2. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uwagę nr 3 zgłoszonej przez WOLRAD Sp. z 

o.o. ul. Wiczlińska 4, 81-578 Gdynia, tereny położone w okolicach miejscowości Brzydowo, 

Kraplewo. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie uwagę nr 3. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” nie uwzględnieniem uwagi nr 3 oddano - 10 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 2 głosy. 

Rada Gminy większością głosów nie uwzględniła uwagi nr 3. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uwagę nr 4 zgłoszonej przez Lucyna Mazur ul. 

Bociania 47, 02-801 Warszawa, tereny położone w okolicach miejscowości Smykówko. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie uwagę nr 4. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” nie uwzględnieniem uwagi nr 4 oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie nie uwzględniła uwagi nr 4. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uwagę nr 5 zgłoszonej przez Rafał Janczarek 

ul. Borowa 16/6, 10-242 Olsztyn, tereny położone w okolicach miejscowości Samborowo. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie uwagę nr 5. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” nie uwzględnieniem uwagi nr 5 oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów nie uwzględniła uwagi nr 5. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uwagę nr 6 zgłoszonej przez Anna 

Makowiecka ul. Radwańska 1 30-073 Kraków Antoni Makowiecki ul. Niepodległości 1 38-

300 Gorlice, tereny położone w okolicach miejscowości Tyrowo. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie uwagę nr 6. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” nie uwzględnieniem uwagi nr 6 oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie nie uwzględniła uwagi nr 6. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uwagę nr 7 zgłoszonej przez Stanisław Gawęda 

Gospodarstwo Rolne Wałdowo 7/1 14-100 Ostróda, tereny położone w okolicach 

miejscowości Mała Ruś. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie uwagę nr 7. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” nie uwzględnieniem uwagi nr 7 oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie nie uwzględniła uwagi nr 7. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uwagę nr 8 zgłoszonej przez Zofia i Radosław 

Józefowicz Kątno 29c 14-133 Stare Jabłonki, tereny położone w okolicach miejscowości 

Turznica. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie uwagę nr 8. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” nie uwzględnieniem uwagi nr 8 oddano - 10 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 2 głosy. 

Rada Gminy jednogłośnie nie uwzględniła uwagi nr 8. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o 

sposobie rozpatrzenia uwag  do zmian w studium uwarunkowań i kierunku zarządzania 

przestrzennego Gminy Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVII/204/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013r. w sprawie 

rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag  do zmian w studium uwarunkowań i 
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kierunku zarządzania przestrzennego Gminy Ostróda – stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

Wójt Gminy Ostróda  podziękował za podjęcie uchwały i powiedział, że nowe studium 

stwarza dla samorządu szersze  możliwości między innymi w dalszej współpracy z Agencją 

Nieruchomości Rolnych. Uchwała spowoduje, że szereg terenów będzie możliwy do przejęcia 

i zagospodarowania z przeznaczeniem na cele publiczne.  

 

W chwili obecnej przybył radny Janusz Sadowski, aktualnie w sesji uczestniczy 13 radnych. 

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego gminy Ostróda.  

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 jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013r. w sprawie 

zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy 

Ostróda – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Z sali słychać było brawa. 

 

Pan Bogusław Fijas podziękował przedstawicielom firmy MD Project za trwającą od 

29.12.2009r. pracę nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  

przestrzennego gminy Ostróda. Podziękowania również skierowane zostały do Pana Artura 

Lewartowskiego Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej.    

 

W chwili obecnej przybył Pan Dariusz Bujak Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Bażyńskiego w Ostródzie. 

Przewodniczący Rady powitał pana dyrektora. 

Ad.6  

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowani przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo przy ul. Partyzantów.  

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 - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 2 głosy. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVII/206/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego 



 

 

7 

 

terenu części miejscowości Wałdowo przy ul. Partyzantów - stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. 

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lipowie.  

 

Pan Wiczkowski wyjaśnił, że uchwała jest konsekwencją pierwszej uchwały, która mówiła o 

zamiarze podniesienia stopnia organizacyjnego, obecna uchwała mówi o podniesieniu stopnia 

i jest to ostatnia uchwała, która doprowadzi do tego, że szkoła podstawowa z klas I-III będzie 

szkołą pełną czyli do klasy VI. 

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 jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVII/207/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013r. w sprawie 

podniesienia stopnia organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego w Lipowie - stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Lipowie. 

 

Pan Wiczkowski nadmienił, że uchwała jest konsekwencją pierwszej uchwały i dotyczy 

utworzenia Zespołu Szkół w Lipowie. 

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 jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVII/208/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013r. w sprawie 
utworzenia Zespołu Szkół w Lipowie - stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych  

i gimnazjów prowadzonych przez gminę Ostróda oraz granice ich obwodów. 

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, 
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-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVII/209/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013r. w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 

gminę Ostróda oraz granice ich obwodów -  stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Ostróda.   

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 jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVII/210/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013r. w sprawie 

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez gminę Ostróda -  stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 

Ad. 11. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, 

wychowawczych, opiekuńczych logopedów, pedagogów, psychologów, doradców 

zawodowych oraz ustalenia zniżki dla osób pełniących funkcję kierownicze w placówkach 

oświatowych.  

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 jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVII/211/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013r. w sprawie 

ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych, 

opiekuńczych logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz 

ustalenia zniżki dla osób pełniących funkcję kierownicze w placówkach oświatowych --  
stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z powiatem 

ostródzkim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Ostródzki gimnazjum.  

 

Głos zabrał Pan Dariusz Bujak Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Bażyńskiego 

w Ostródzie, który powiedział „w chwili obecnej w szkole uczy się 500  uczniów, maturę 

pisze 192 uczniów. Kadra nauczycieli liczy 42 osoby w większości są to nauczyciele 
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dyplomowani. Szkoła jest po kapitalnym remoncie ma wymienione drzwi, okna, posadzki, 

każdą salę wyposażoną w internet, nową bibliotekę. Funkcjonuje boisko orlik, sala 

gimnastyczna a w najbliższym czasie w planach jest budowa dużej hali, warunki jakie 

proponuje szkoła są bardzo dobre.  Zdawalność na egzaminie maturalnym wynosi 98-100 %. 

Uczniowie biorą udział w konkursach i olimpiadach. Dzieci zdolne mają możliwości rozwoju 

jest też program wyrównywania szans. Prowadzimy badania dotyczące losów naszych 

absolwentów  90% uczniów dostaje się na renomowane państwowe uczelnie. Pomysł na 

utworzenie gimnazjum zrodził się kilka lat temu, jednak trwający 2,3 lata remont  

wstrzymywał realizację projektu. Od niedawna podjęto działania by realizować projekt. 

Chodzi o dobro dzieci, większa jakość kształcenia, mniejsze problemy wychowawcze. W 

zespołach szkół gdzie funkcjonuje gimnazjum takich problemów nie ma, ponieważ młodzież 

gimnazjalna nie jest najstarsza i złe zachowanie jest tonowane. Kolejną sprawą jest mniejszy 

stres dla dzieci. Po gimnazjum dzieci zmieniają otoczenie, zmieniają szkołę, nauczycieli. W 

tym wypadku mają możliwość kontynuowania nauki w tej samej szkole przy tych samych 

nauczycielach.  Jeżeli zostanie tylko połowa to dla nich jest korzyść. Nie mają stresu, 

młodzież jest przez  6 lat w szkole, ma większe szanse do udziału we wszelkiego rodzaju 

konkursach i olimpiadach. Myśląc o gimnazjum przy ogólniaku bierze się przede wszystkim  

pod uwagę dzieci z miasta Ostródy i gminy Ostródy, jest to najbliższy rejon i najłatwiej 

dzieciom  dotrzeć. Rozmowy były prowadzone z Panem Burmistrzem Najmowiczem i panem 

Wójtem. Przedstawione zostały te same argumenty, które przemawiają za tym by tworzyć  

gimnazjum. Pan Burmistrz kategorycznie stwierdził, ze nie wyraża na to zgody. 

Argumentował to tym, ze prowadzenie gimnazjum nie należy do zadań własnych miasta.  Pan 

Wójt podzielił opinię i skutkiem tego było podpisanie porozumienia wstępnego. Jednocześnie 

pan Wójt podpisując porozumienie pozostawił decyzję radzie gminy i to rada będzie 

decydować.  Gmina na otwarciu gimnazjum nie traci nic, bo dzieci z gminy posyłane są do 

szkół miejskich. Ok 300 uczniów z gminy chodzi do szkół miejskich. Planowane jest otwarcie 

jednego oddziału, ilość uczniów to jest kwestia dyskusji. Na początek byłaby jedna klasa w 

ciągu na więcej klas nie pozwalają też możliwości lokalowe gdyż jest 18 oddziałów w LO. 

Padają  zarzuty, że jak otworzone zostanie gimnazjum to pozyska się tych najlepszych 

uczniów z gminy czy z miasta. Jeżeli rada wyrazi zgodę na otwarcie gimnazjum to jakieś 

kryterium naboru trzeba przyjąć. Najbardziej sprawiedliwym kryterium przyjęcia jest 

kryterium wyników. Jeżeli zgłasza się np.  100 osób to zawsze wybiera się najlepszych. Jeżeli 

rada jako gmina wyrazi zgodę to podpisując takie porozumienie można zawrzeć klauzulę, że 

jeżeli znajdą się uczniowie o tych samych wynikach to pierwszeństwo maja np. uczniowie z 

gminy. Gmina finansowo nic nie traci jest nacisk rodziców by takie gimnazjum powstało. Jest 

to dla dobra dzieci. Podejmując decyzje należy patrzeć jakie korzyści mają z tego dzieci i 

rodzice. Gdziekolwiek powstały takie gimnazja nie było przypadku, że były czymś 

negatywnym. Gimnazjum byłoby publiczne nieodpłatne, czyli istniałaby możliwość rozwoju 

dzieci tych mniej zamożnych. Wiele rodzin nie stać by płacić pieniądze miesięcznie. Jeżeli 

rada podejmie pozytywną decyzję to  wszyscy będą za nią wdzięczni”.  

 

Wystąpił Pan Zygmunta Fleszar Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, który powiedział 

„faktem jest, że dzieci nasze z gminy chodzą do szkół miejskich i nie mówmy, że to nie jest 

strata dla naszej gminy. Pieniądze idą do danej placówki gdzie dzieci się znajdują. Poza tym 

nauczyciele nasi na terenie gminy nie mają etatów i w tym układnie jeżeli będzie stworzone 

gimnazjum przy liceum możemy przypuszczać, że część dzieci na pewno przejdzie. Dla pana 

dyrektora liceum na pewno jest to dobry pomysł, ale czy dla naszych dzieci i nauczycieli 

śmiem przypuszczać, że nie za bardzo. Jest to decyzja państwa radnych i uważam, że sieć 

szkół powinna być taka jaka została przedstawiona przez pana przewodniczącego. Nasze 

dzieci powinny być w naszych placówkach oświatowych, a nie przechodzić do miasta. Takie 
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jest moje stanowisko w tej chwili. My jesteśmy radą gminy Ostróda, a nie  radą powiatu czy 

miasta”.  

 

Pan Dariusz Bujak dyrektor LO w Ostródzie – „wiem, że związki zawodowe mają za zadanie 

bronić nauczycieli, ale to jest ten argument który mówi, że gdy ja utworzę klasę 25 osobową 

to nagle padnie gimnazjum ks. Twardowskiego, że inne szkoły nie będą miały uczniów itd. 

Zgodnie z ustawą funkcjonuje obowiązek szkolny i nauki do 16 roku jest to obowiązek 

szkolny, do 18 jest to obowiązek nauki, gdzie mogą go kontynuować gdziekolwiek. 

Funkcjonuje tzw. wolny rynek, żeby zachęcić młodzież. Rozmowy toczyły się z młodzieżą 

klas trzecich w Samborowie, Lipowie, Durągu, Żabim Rogu i Łukcie. Rozmawiano z 

dyrektorami, nauczycielami i prowadzone były dyskusję jak to jest. Wy rzeczywiście się 

obawiacie, że jeśli powstanie gimnazjum przy LO to nagle tak stracicie pracę. Tych 

gimnazjów jest dosyć dużo. Gmina Ostróda ma 4 gimnazjów w tej chwili. Ile mogę zabrać 

tych dzieci, żeby zniszczyć te gimnazja, a ile w tej chwili dzieci tam nie chodzi. Jeżeli rodzic 

posyła w tej chwili dziecko do szkoły do Ostródy to i tak je przyśle do Ostródy. Bazując na 

danych, które są ogólnodostępne np. gminne gimnazjum w Ostródzie 162 uczniów w ośmiu 

oddziałach, czyli ponad 20 uczniów na oddział, ma zatrudnionych 15 nauczycieli. Ktoś może 

powiedzieć tak, że oni chcą naszym kosztem w ogólniaku podnieść sobie grupę. U nasz w LO 

też są klasy 20-osobowe, tylko u nas jest to bardziej dynamiczne, ponieważ uczeń w trakcie 

roku może zmienić szkołę i to się zmienia. Są klasy bardziej chodliwe po 30 osób, a są takie 

mniej chodliwe po 22 osoby, 25 osób to jest 2,45 etatu. Ilu uczniów trzeba byłoby zabrać by 

gimnazja straciły”. 

 

Głos zabrał Pan Włodzimierz Brodiuk Starosta Powiatu Ostródzkiego, który nawiązał do 

przeprowadzonej rozmowy z siedzącą obok panią sołtys i powiedział: „to jest ciekawy temat, 

ale ciekawsze dla mnie było siedzenie tu i rozmowa z Panią. Po pierwsze kiedy mówiła : 

„czekałam długo na tą zmianę uchwały, bo chcę oddać pod świetlicę swój kawałek ziemi” 

Podziękowałem jej siedząc obok. Wspaniały pomysł zrobienia tego co Pani myślała. Zróbmy 

coś wspólnie. Bo tych 300 uczniów dziś nie ma. Dajmy tym dzieciakom szansę, żeby 

reprezentowali nas gdzieś w świecie w Polsce, którzy wyszli by od nas, stąd. Wiele takich 

sytuacji o których mówił Pan Dyrektor już jest i ma się dobrze. Odbyło się takie w Sali 

kolumnowej spotkanie z jednym z twórców wówczas premierem Buzkiem i zaproponował 

pani prezes stowarzyszenia pozarządowego nie mającej nic do czynienia  z rządem i 

powiedziała zamknięto drogę  w wielu momentach uczniom zdolnym a biednym. Ta ustawa 

w tym punkcie jest po prostu zła, kto dziś jest ważniejszy dla nas. Dajmy szansę dzieciom. 

Dajmy szansę przede wszystkim zdolnym, a wiele takich jest, liceum salezjańskie jest dobre 

jednak tam trzeba zapłacić. Ta decyzja będzie zależała od Rady”. 

  

W chwili obecnej Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski zarządził pięć minut 

przerwy. 

 

Po przerwie Pan Wiczkowski przystąpił do czytania projektu 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 - 5 głosów, 

-„przeciw” - 7 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów nie podjęła uchwały zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Po przerwie głos zabrał: 

Pan Włodzimierz Brodiuk Starosta Powiatu Ostródzkiego powiedział, że partykularne 

interesy czasami trzeba schować do kieszeni. Starosta wyraził swój żal do decyzji jaką 

podjęła rada, ponieważ razem możnaby zrobić coś dobrego, wspólnie cegiełkę dla dzieci 

otworzyć. Dodał, że dopóki będzie starostą, to pomysł ten będzie otwarty, podziękował 

dyrektorowi liceum ogólnokształcącego za zaangażowanie. Dalej powiedział, że pomysł był 

skierowany do najbiedniejszych ludzi z gminy Ostróda. Decyzje Rady można szanować lub 

nie dzisiaj przegrały dzieci. Pan Starosta mówił aby patrzeć na świat tak, aby zawsze 

człowiek był najważniejszy a dziecko z jakiego środowiska wychodzi będzie kiedyś mówiło 

jakich miał nauczycieli.  

 

Pan Dariusz Bujak dyrektor LO w Ostródzie powiedział, że szanuje decyzje rady. Uważa, że 

argumenty które przedstawił są jednoznaczne i mówią wyraźnie o tym, że byłaby to korzyść. 

Ze strony rady nie było wątpliwości nikt nie zadał pytania,  które można byłoby rozwiać. 

Dodał, że jest to dziwne.  

 

W chwili obecnej salę obrad opuścili  goście Pan Włodzimierz Brodiuk Starosta Ostródzki, 

Pan Dariusz Bujak dyrektor LO, Pani Bożena Janowicz Naczelnik Wydziału Oświaty. 

 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok. 

 

Pani Danuta Kucharczuk przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie. 

 

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 jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVII/212/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013r. w sprawie 

zmian budżetu gminy na 2013r. 
 

Ad. 14. 

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 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. 
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Uchwała Nr XXXVII/213/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2013 – 2016  - stanowi załącznik nr 

14 do protokołu. 

 

Ad. 15. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta 

Gminy Ostróda w roku budżetowym 2013. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały jest konsekwencją pozyskania przez 

stowarzyszenie z Turznicy pieniędzy na program. Stowarzyszenie otrzymało zapewnienie, że 

środki otrzyma jednak aby je otrzymać musi zaangażować środki własne. 

Stowarzyszenie  pieniędzy nie posiada, dlatego zwróciło się z prośbą do Wójta i Rady o 

pożyczkę na te działania, które wynikają z projektu,  pożyczka zostanie zwrócona po 

otrzymaniu pieniędzy.  

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytała Panią Skarbnik, czy w tej sytuacji gmina nie zamyka sobie 

drogi i czy każdorazowo taka uchwała będzie wywoływana? 

 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy wpłynął jeden wniosek na daną kwotę. 

Była również mowa o innym stowarzyszeniu  na kwotę 50 tyś. jednak nie ma jeszcze decyzji 

stowarzyszenia.  

 

Przewodniczący Rady reasumując powiedział, że jak pojawi się jakieś inne stowarzyszenie, 

które pozyska pieniądze i będzie chciało skorzystać z pożyczki to każdorazowo Rada musi 

podjąć uchwałę.  

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 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 XXXVII/214/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013r. w sprawie 

maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Ostróda w roku 

budżetowym 2013 - stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. 16. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie  

z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Ostróda. 

 

Pan Wiczkowski wyjaśnił, że w uchwale zmienia się zapis w § 4, z : „Uchwała podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w 

życie z dniem 1 września 2013r.” na: „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. 

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 - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVII/215/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie 

Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad. 17. 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wiejskiej Ostróda do realizacji projektu 

systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój  

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „W stronę słońca – 

zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda”. 

 

Radny Andrzej Bartnicki poprosił Panią Danutę Niemanowska dyrektor GOPS w Ostródzie,  

aby udzieliła informacji na temat realizowanego projektu.  

 

Pani Danuta Niemanowska powiedziała, że w ramach projektu grupa docelowa będzie liczyła 

90 osób. Projekt realizowany jest od stycznia 2013r. do 31 grudnia 2014r. Celem projektu jest  

zaktywizowanie społeczne i zawodowe klientów ośrodka. Przy pomocy środków unijnych  

rodziny otrzymają wsparcie psychologa, który będzie pracował z osobami zagrożonymi w 

środowisku społecznym. Projekt kierowany jest do rodzin, które długotrwale korzystają z 

pomocy społecznej. 

 

Radna Lila Brzózka zapytała o miejscowości, w których program będzie realizowany. 

 

Pani Niemanowska odpowiedziała, że osoby które brały udział w projekcie w poprzednich 

latach nie mogą korzystać z realizacji w tym roku.  

 

Radna Brzózka zapytała o lokale, w których prowadzony będzie projekt. 

 

Pani Niemanowska odpowiedziała, że psycholog jedzie do miejsca zamieszkania.  

 

Pan Wiczkowski zapytała ile osób będzie pracowało w ramach programu.  

 

Dyrektor GOPS wyjaśniła, że w ramach projektu zatrudnionych będzie ok. 10 osób 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał w jaki sposób weryfikowana jest grupa 90 beneficjentów i 

czy radni mogą zgłaszać. 

 

Pani Niemanowska wyjaśniła, że są to osoby wskazane przez pracowników socjalnych.  

 

Radny Bartnicki zapytał, czy lista jest zamknięta. 

 

Pani Niemanowska potwierdziła, że lista jest zamknięta, jednak niektóre osoby w 

międzyczasie rezygnują, wówczas pracownik socjalny będzie mógł wskazać nową osobę.  
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Radna Barbara Stabińska zapytała jaka rolę spełnia asystent i jak jest wybierany. 

 

Pani Niemanowska wyjaśniła, że psycholog, który pracuje z rodziną szacuje, co w tej rodzinie 

jest złego, co się dzieje i w jakim kierunku asystent ma pracować. Asystent pracuje z całą 

rodziną na podstawie diagnozy. Asystenci są wybierani na zasadzie konkursu, którzy mają  

najlepsze kwalifikacje. Jedna osoba zatrudniona w GOPS-ie jest koordynatorem projektu w 

terenie. 

 

Radna Barbara Stabińska jest zdumiona, że projekt koordynuje jedna osoba w GOPS w 

Ostródzie. 

 

Na tym dyskusje zakończono.  

 

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 jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVII/216/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Wiejskiej Ostróda do realizacji projektu systemowego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i 

upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 

integracji przez ośrodki pomocy społecznej pn. „W stronę słońca – zintegrowany program 

aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda” – stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad. 18. 

Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2013 rok. 

 

Radna Barbara Stabińska wnioskowała o zdjęcie kwoty 7 tyś. ze szkoleń członków 

interdyscyplinarnego zespołu i przekazaniu tej kwoty na zakup usług związanych z 

profilaktyczną działalnością w bezpiecznych miejscach spędzania wolnego czasu. 

Zrezygnowanie z kolonii terapeutycznych dla dzieci i przekazanie kwoty 26.056 zł na 

organizację półkolonii, a kwotę 20 tys. na zakup usług związanych z profilaktyczną 

działalnością w bezpiecznych miejscach spędzania czasu wolnego. Kwotę 37 tys. 

proponujemy przeznaczyć na zakup usług związanych z profilaktyczną działalnością w 

bezpiecznych miejscach spędzania wolnego czasu. Doposażenie placu zabaw w Napromie 7 

tyś., Klonowie 7 tyś., Lipowie 6 tyś., plac zabaw w Starych Jabłonkach – 8 tyś., doposażenie 

placu zabaw w Ryńskie 6 tyś., Ornowie 3 tyś i Gętlewie.  

 

Przewodniczący Rady poddał  pod głosowanie wniosek radnej Barbary Stabińskiej. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 9 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 4 głosy. 
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Rada Gminy większością głosów przyjęła wniosek radnej Barbary Stabińskiej. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały ze zmianami. 

 

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 XXXVII/217/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013r. w sprawie 

gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2013 rok – stanowi załącznik nr 18 

do protokołu. 

 

Ad. 19 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęła skarga Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” i  

Stowarzyszenia „Nie Lękaj Się” na działalność Wójta w zakresie przeprowadzania konkursu 

na wykonanie zadania publicznego pod nazwą prowadzenia Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Wygodzie.  

Następnie Pan Wiczkowski wyjaśnił, że Wojewoda Warmińsko – Mazurski przekazał skargę 

do organu prowadzącego informując przewodniczącego rady, że wojewoda może rozpatrywać 

skargi na działalność Rady Gminy, natomiast skargę na działalność Wójta rozpatruje Rada 

Gminy. Przewodniczący zaproponował poddać pod głosowanie skargę wówczas będzie 

wiadomo, czy radni uznają skargę za zasadną czy niezasadną wówczas zostanie 

skonstruowana pełna uchwała. Prosił o potwierdzenie Panią Katarzynę Borowską Radca  

Prawny. 

 

Pani Mecenas odpowiedziała, że sama ma wątpliwości, ponieważ w tej sytuacji trzeba by był 

zwrócić się do inicjatywy, który przedstawia ten projekt uchwały. Inicjatywa zgodnie z 

naszym statutem przysługuje radnym lub komisjom rady, projekt uchwały powinien mieć 

swojego inicjatora. Takie głosowanie nic nie da, bo powinno być sformułowane w ten sposób 

czy się uwzględnia skargę z powodów wskazanych w uzasadnieniu, albo nie uwzględnia.  

 

Pan Wiczkowski zapytał jakie jest wyjście w tej chwili.  

 

Pani Katarzyna Borowska uważa, że skoro nie ma stanowiska komisji to pozostaje inicjatywa 

pięciu radnych, którzy poddadzą pod głosowanie projekt uchwały o określonej treści.  

 

Pan Wiczkowski dalej zapytał „jeżeli ja poddam pod głosowanie i jeżeli ktoś jest za uznaniem 

tej skargi za zasadną i przegłosuj pięciu, czy ponad 5 osób to jest to już wniosek? 

 

Pani Mecenas  „myślę, że nie to powinien być wniosek sformułowany tak jak stanowisko z 

projektem uchwały”.  

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady zarządził pięć minut przerwy. 
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Po przerwie Przewodniczący Rady przystąpił do kontynuacji porządku obrad pkt 19 i 

poinformował, że po konsultacjach z panią prawnik i  radą ustalono, że zostanie powołana 

komisja, która zajmie się zasadnością czy niezasadnością skargi. Pan Wiczkowski 

zaproponował aby komisja liczyła 5 osób. Prosił o zgłaszanie kandydatów. 

 

Radna Barbara Stabińska, zgłosiła radną Zofię Stankiewicz. Radna Zofia Stankiewicz 

wyraziła zgodę. 

Przewodniczący Rady zgłosił radnego Andrzeja Bartnickiego, radny Andrzej Bartnicki nie 

wyraził zgody. 

Przewodniczący Rady zgłosił radna Barbarę Stabińska, radna Barbara Stabińska wyraziła 

zgodę. 

Radna Zofia Stankiewicz zgłosiła radnego Jana Żeberka, radny Jan Żeberek wyraził zgodę. 

Radny Łukasz Wolf zgłosił radną Magdalenę Muraszko, radna Magdalena Muraszko wyraziła 

zgodę. 

Radna Anna Lewandowska zgłosiła radnego Andrzeja Wiczkowskiego, radny Andrzej 

Wiczkowski wyraził zgodę. 

Pani mecenas wyjaśniła, że z uwagi na fakt, że radny Andrzej Wiczkowski był członkiem 

komisji nie byłoby wskazane aby był członkiem komisji doraźnej. 

Radna Zofia Stankiewicz zgłosiła radna Annę Lewandowską, radna Anna Lewandowska 

wyraziła zgodę. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił skład Komisji, w który wchodzą następujący radni: Zofia 

Stankiewicz, Barbara Stabińska, Anna Lewandowska, Jan Żeberek, Magdalena Muraszko. 

 

Uwag do składu komisji nie wniesiono. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania komisji 

doraźnej do zbadania zasadności skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda. 

  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVII/218/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013r. w sprawie 

powołania komisji doraźnej do zbadania zasadności skargi na działalność Wójta Gminy 

Ostróda – stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady nadmienił, że powołana komisja przedstawi na następnej sesji radzie 

przedmiotową uchwałę.  

 

Ad. 20. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Ad. 21. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Ad. 22.  

Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Andrzej Bartnicki odnosząc się do złożonego sprawozdania wójta o pracy w okresie 

między sesjami, który dotyczył punktu zmian w budżecie, złożył wniosek o zorganizowanie 
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spotkania z mieszkańcami z Szyldaka z komisją w sprawie przejęcia kotłowni. Spotkanie 

takie miałoby na celu bliższe zapoznanie się z tematem i jej funkcjonowaniem. 

Następnie nawiązując do odbytego spotkania ze Starostą Ostródzkim i wspólnego 

przeprowadzenia deratyzacji składowiska w Morlinach, zapytał dlaczego w tej inicjatywie nie 

uczestniczyła firma PUK, przez którą właśnie gmina ma problemy i inwestuje pieniądze. 

Dodał, że morał jest taki, żeby dołączyli się do interesu, bo oni są sprawcami tego.  

Ponadto zapytał, czy w wyniku pożaru na składowisku w Morlinach i zlania dużej ilości wody 

nie nastąpi skażenie środowiska i czy zostało to zabezpieczone w jakiś sposób.  

 

Wójt Gminy Ostróda odnosząc się do pierwszego pytania odpowiedział, że akcja związana z 

dezynfekcją i deratyzacją została przeprowadzona wychodząc poza teren gminy i na pewno 

częściowo obejmuje teren należący do PUK. 

Firma zapewnia, że wykonywała takie prace na zlecenie PUK-u. Akcja kosztowała 5,5 tys. z 

czego 3 tyś. koszty poniosła gmina a 2,5 tyś. ze środków Starostwa Powiatowego. W 

ubiegłym roku taką akcję przeprowadzało samo starostwo. Jutro odbędzie się spotkanie z 

właścicielem firmy, gdzie znane będą dalsze działania. 

W przypadku spotkania w sprawie kotłowni w Szyldaku pan wójt zaproponował odbyć 

spotkanie w najbliższy piątek. 

Natomiast w kwestie pożaru brak jest jeszcze protokołu w posiadaniu jest tylko 

Meldunek, informacja przygotowana przez pracownika Władysława Jankiewicza, gdyż jest to 

zdarzenie kryzysowe. Ciężko oceniać czy jakieś zagrożenia nastąpiły, czy nie. Pożar zbiegł 

się z wizytą przedstawicieli prokuratury z Warszawy, Pan Wójt dodał, że to był dziwny zbieg 

okoliczności,  że godzinę przed wizytą następuje pożar.  

 

Radny Andrzej Bartnicki powiedział, że liczy na to, że po tym zdarzeniu sprawą zajmie się 

sanepid. Rozumiem, że gmina ze swojej strony zrobiła wszystko, dlatego inne służby 

powinny się wypowiedzieć, ponieważ sytuacja zmieniła się diametralnie.  

 

Pan Wójt powiedział że wierzy, że działania jakieś nastąpiły ze strony starostwa. Nie ma 

żadnej oficjalnej informacji czy jakieś działania ze strony sanepidu zostały podjęte czy nie. 

Zdarzenie miało miejsce wczoraj, dlatego dziś jest zbyt wcześnie, żeby móc zająć jakieś  

stanowisko w tej sprawie.  

 

Radna Powiatu Ostródzkiego sołtys sołectwa Turznica Pani Grażyna Ostas w uzupełnieniu 

dodała, że na Sesji Rady Powiatu poruszany był temat, gdzie przedstawiciel sanepidu 

stwierdził, że dopóki nie wybuchnie epidemia sanepid nie ma prawa zajmować się tematem.  

 

Pan Wiczkowski nawiązując do uchwały w sprawie zawarcia porozumienia na utworzenie 

gimnazjum przy liceum ogólnokształcącym powiedział, że temat ten nie powinno mieć 

miejsca w samorządzie gminy Ostróda.  

Gmina Ostróda nie jest stroną w tym zakresie. Odpowiada za własną sieć stworzenie 

gimnazjów i szkół podstawowych i z tego zadania się wywiązujemy. Jeżeli dyrektor chce 

tworzyć inną szkołę w mieście to musi dojść do porozumienia na szczeblu miasto powiat, a 

nie gmina. Gmina nie jest stroną. Nie może być tak, że szuka się wyjścia awaryjnego 

poszczególnych gmin dookoła. Gmina ma swoje zadania ściśle określone i z tych zadań się 

wywiązuje. 

 

Następnie Pan Andrzej Wiczkowski zważywszy na ważność sprawy dla całego samorządu w 

sprawie przejęcia kotłowni w Szyldaku uważa, że  cała rada powinna spotkać się z 

zarządcami bloków w Szyldaku.  
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Pan Bogusław Fijas odpowiadając wyjaśnił, że nie ma żadnych przeszkód, jednak należy 

patrzeć na pewną zasadność. Jako wójt zobligowany jest żeby radzie przedstawić konkretne 

ustalenia, jak formalnie może funkcjonować kotłownia. Na najbliższej sesji będzie to 

przedstawione a jeśli ktoś jest zainteresowany jak wygląda kotłownia to pan wójt nie widzi 

problemu żeby pojechać na miejsce. Pan Fijas nie widzi zasadności spotykania się całej rady, 

pytając o czym miałaby decydować cała rada. Aktualnie trzeba uruchomić procedurę 

przetargową, pieniądze z agencji są przyznane, rada wyraziła zgodę na wpisanie zadania do 

budżetu. Zadaniem Wójta jest przestrzeganie procedur przetargowych i jest to w tym 

momencie najważniejsze. Na najbliższej sesji zostanie przedstawiona prawna możliwość 

przekazania kotłowni wspólnotom. Natomiast jeśli pan przewodniczący uważa, że potrzebna 

jest wizyta w Szyldaku to nic nie stoi na przeszkodzie.  

 

Radna Zofia Stankiewicz stwierdziła, że chodzi o to by zarząd wspólnoty miał świadomość, 

że jeżeli sami przejmą  kotłownię i będą pracodawcą to mają szansę iść po kosztach, ale jeżeli 

weźmie to firma prywatna i będzie ich obsługiwać to jest pewne, że będą mieli bardzo duże 

koszty pozyskania ciepła. Radna dodała, że jest inaczej jeżeli ktoś bierze i robi coś społecznie 

a inaczej, jeżeli pracuje by jak najwięcej zarobić. 

 

 

Pani Grażyna Ostas sołtys sołectwa Turznica podniosła kwestie braku dużych kontenerów na 

wsiach. Dodała, że co roku takie kontenery były stawiane wiosną i jesienią.  

Następnie prosiła pana wójta, aby odpowiedział na pytanie związane z obchodami gminnego 

dnia strażaka. Powiedziała, że co roku były wysyłane zawiadomienia dla mieszkańców wsi, 

zaproszenia na Gminny Dzień Strażaka wywieszane były na tablicach w sołectwach. W tym 

roku sołtysi nie byli zaproszeni. 

Następnie odnosząc się do swojej osoby prosiła o wyjaśnienie dlaczego pomijając to, że jest 

sołtysem , radną powiatu, współpracuję ze wsią Samborowo, ze szkołą, ze stowarzyszeniem 

diabetyków, będąc osobą wyznaczoną do otrzymania medalu nie otrzymała zaproszenia. 

Dodała, że gdyby  nie informacja telefoniczna w niedzielę od przewodniczących OSP, to nie 

wiedziałabym o uroczystości. Pani Ostas uważam, że ktoś za organizację jest odpowiedzialny 

i sytuacja taka nie powinna mieć miejsca. Ponadto nadmieniłą, że otrzymała podziękowanie 

za wsparcie od OSP, bardzo ładne, piękne od prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej, 

Waldemara Pawlaka.  

 

Głos zabrał Wójt Gminy Ostróda, który odpowiedział, że jeśli chodzi o kontenery to w tej 

sprawie skontaktuje się z firmą. 

Natomiast w kwestii obchodów dnia strażaka pan wójt przeprosił tych, którzy nie otrzymali 

zaproszeń i wyjaśnił, że zaproszenia do podpisu dostarczane były sukcesywnie z OSP 

Samborowo a lista gości nie była przygotowywana przez wójta.  

Ponadto pan wójt wyjaśnił, że nie pełni żadnych funkcji związanych z funkcjonowaniem 

straży. Nie jest szefem struktur gminnych i cała procedura w kwestiach zapraszanych gości 

była omawiana na zarządzie. Pan wójt powiedział, że osobiście był zaskoczony faktem, że  

otrzymał medal. Pan Wójt przyjął uwagę i nadmienił, że w przyszłości na pewno taka 

sytuacja się nie powtórzy. 

 

Przewodniczący Rady przypuszcza, że na sali jest osoba odpowiedzialna za listę, którą 

tworzyła.  
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Pan Fijas powiedział, że jest zarząd OSP, w sumie główny organizator i trudno żeby wójt 

wiedział, kogo wyróżnią a kogo nie. Pan wójt powtórzył, że nie pełni żadnych funkcji 

strażackich, dlatego na tym polega problem.  

 

Pan Krzysztof Ruczyński Komendant Gminny, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej 

powiedział, że rozumie że pani radna, sołtys nie dostała zaproszenia na piśmie na uroczystość. 

Wyjaśnił, że z wnioskiem o odznaczenie wystąpiła Ochotnicza Straż Pożarna w Reszkach, 

wniosek przeszedł przez zarząd gminny, powiatowy, medal został przyznany i będzie 

wręczany na uroczystościach dnia strażaka w Reszkach. Poszło zaproszenia dla Prezesów 

OSP z delegacjami. Pani Ostas, Pan Kamiński mają pretensje,  że nie dostali zaproszenia. 

Poszły zaproszenia do ludzi nie związanych ze strażą. Pani Ostas jest członkiem OSP i została 

zaproszona tak samo jak inni członkowie nie było wyróżnień indywidualnych zaproszeń.  

 

Pan Wiczkowski nadmienił, że wyszło nieporozumienie. Rozdawanie medali nie jest w 

kwestii Wójta, jeżeli straż daje medal to straż jest zobowiązana informować. 

 

Radny Andrzej Bartnicki prosił, żeby o wszystkich tych sprawach w zakresie podpisania 

porozumienia z miastem, oraz w temacie kotłowni w Szyldaku i i innych problemach 

rozmawiać przy jednym stole, wówczas uniknie się nieporozumień, niedomówień. Następnie 

nawiązując do odbytego spotkania z zarządem Związku Gmin Czyste Środowisko zapytał, 

czy były rozmowy odnośnie zainicjowania nowych projektów uchwał w sprawie 

wprowadzenia ulg dla rodzin wielodzietnych.  

 

Wójt Gminy Ostróda odniósł się w następujący sposób i powiedział, że jeśli chodzi o 

zagadnienie dotyczące kotłowni w Szyldaku to jest zaskoczony takim poglądom. Od kilku lat 

były już jakieś działania podejmowane, żeby pomóc ludziom i nie były one skuteczne. Trudno 

by przed podjęciem działań mających na celu pomóc naszym mieszkańcom, żeby pytać się o 

zgodę Rady. Nikt nie chce stawiać radnych przed faktem dokonanym, nie o to chodzi, ale jeśli 

działa się w dobrej wierze pomocy dla mieszkańców i to na prawdę w sytuacji wyjątkowej. 

Jeżeli może Wójt pomóc nie angażując środków publicznych to po prostu uważa, że to jest 

obowiązek Wójta. Takie działania zostały podjęte i pan wójt cieszy się, że są na razie 

skuteczne i mieszkańcy w przyszłym sezonie grzewczym nie będą musieli płacić 90 czy 100 

zł za m3 wody, czy ok. 6 zł za ogrzewanie m2 mieszkania.  

Odnosząc się do spotkania z zarządem związku pan wójt poinformował, że spotkanie odbyło 

się tylko i wyłącznie w celu ustalenia dalszych działań związanych z wysypiskiem śmieci w 

Morlinach. Przedstawione zostało pismo, które wpłynęło z firmy  i ustalono, że dojdzie do 

spotkania z PUK-iem. Spotkanie odbędzie się jutro o godz. 10.30. Pan wójt dodał, że na 

spotkaniu nie był poruszany temat ulg.  

 

Pan Tadeusz Filipek poinformował, że przy wjeździe do Kątna znajdują się śmieci. 

 

Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowin powiedziała, że firma która odbiera śmieci 

pozostawia zanieczyszczony teren. Pani sołtys dodała, że miejsce to porządkuje osobiście. 

Ponadto nadmieniła, że na kolonii Ostrowin zostały zabrane pojemniki do śmieci.  

 

Radna Barbara Stabińska powiedziała, że w tej sprawie kontaktowała się z prezesem, który 

poinformował, że obowiązkiem panów, którzy przyjeżdżają i zabierają pojemniki jest 

uprzątnięcie terenu.  
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Radny Andrzej Bartnicki podziękował wójtowi i inspektorowi panu Tomczykowi za szybką 

interwencję na ul. Ogrodowej w Kajkowie i prosił o drobny remont drogi na ul. Bukowej na 

długości ok. 30m.  

 

Pan Tomczyk odpowiedział, że droga na ul. Bukowej jest już dziś zrobiona. 

 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Na tym dyskusje zakończono. 

 

Ad. 23. 

Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski  zamknął 

obrady XXXVII  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 12:55. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

    Zaprotokołowała:            Sekretarz obrad:                          Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                 Zofia Stankiewicz                         Andrzej Wiczkowski 

 

 


