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Protokół nr XXXIX/2013 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 12 lipca 2013r. godz. 8:00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 8:00. 

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

Wawrzyńskiego, Zastępcę Skarbnika Gminy Panią Danutę Kucharczuk, Radcę Prawnego 

Panią Katarzynę Borowską, Dyrektora Zespołu Szkół w Lipowie Panią Annę Pasiecznik, 

Pełniącego obowiązki Dyrektora Gimnazjum w Pietrzwałdzie Pana Macieja Fryczyńskiego, 

Pana Zygmunta Fleszar Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Kultury w Samborowie Panią Martę Żebrek, kierowników referatów, radnych i 

sołtysów z terenu gminy Ostróda. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poinformował, że sesja została zwołana na 

podstawie art. 84 Statutu Gminy Ostróda który mówi, że na wniosek wójta Przewodniczący 

Rady obowiązany jest zwołać sesję Rady Gminy w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.   

Następnie przedstawił porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Uroczyste wręczenie aktu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Lipowie 

oraz  powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Pietrzwałdzie. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – 

Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno – 

Biblioteczne w Samborowie oraz nadanie jej statutu. 

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady zaproponował radnego Dominika Serafina 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Pan Wiczkowski poddał wniosek pod głosowanie. 

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

głosowało 12 radnych. 

-„za” powołaniem radnego na sekretarza obrad oddano – 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie powołała na sekretarza obrad radnego Dominika Serafina. 

 

Ponadto Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na wniosek Przewodniczącego o nie czytanie 

podstaw prawnych w projektach uchwał. 

 

Ad. 2.  

Uroczyste wręczenie aktu powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Lipowie oraz  

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gimnazjum w Pietrzwałdzie. 

 

Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas odczytał Zarządzenie nr 69/2013 Wójta Gminy 

Ostróda z dnia 24 czerwca 2013r. i wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu 

Szkół w Lipowie Pani Annie Pasiecznik na okres pięciu lat oraz odczytał Zarządzenie nr 

70/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 24 czerwca 2013r. i wręczył akt powierzenia pełnienia 

obowiązków dyrektora Gimnazjum w Pietrzwałdzie na okres 10 m-cy Panu Maciejowi 

Fryczyńskiemu. 

 

Ad. 3.  
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między 

sesjami. 

Zarządzenia: 

1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie 

zadania pod nazwą Modernizacja kotłowni osiedlowej obsługującej budynki 

mieszkalne w miejscowości Szyldak.   

2. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury 

pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie. 

3. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury 

pod nazwą Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku. 

4. Zarządzenie w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok.  

5. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie 

zadania pod nazwą: „Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek 

oświatowych w roku szkolnym 2013/2014” 

6. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie 

zadania pod nazwą „Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania 

podatku vat w Gminie Ostróda” 

7. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji i współpracy z 

przedstawicielami wykonawcy „Otwartych Regionalnych Sieci Szerokopasmowych 

Sp. z o.o.” w ramach uczestnictwa Samorządu Gminy Ostróda w projekcie pn. „Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. 

Spotkania, Konferencje, Uroczystości: 

1. Spotkanie w Urzędzie Gminy Ostróda z delegacja z Karoliny Pół. USA. 

Pan Wójt podziękował Pani Annie Pasiecznik dyrektor Zespołu Szkół w Lipowie oraz 

organizatorowi Pastorowi Zbigniewowi Reicheltowi za przyjęcie delegacji. 

2. Spotkanie w Przedszkolu w Pietrzwałdzie. 
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3. Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Plażowej 1-7 lipca, uroczyste Sadzenie Lasu 

Mistrzów dla upamiętnienia Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Plażowej. 

4. Podpisanie umowy Ruś Mała – Międzylesie. 

Pan Wójt poinformował, że od dnia 15 lipca rozpocznie się remont drogi do Rusi 

małej. 

5. Posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych w Ostródzie. 

6. Nabożeństwo Dziękczynne w Kraplewie, Pożegnanie Pastora Zbigniewa Jana 

Reichelta. 

7. Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 

Środowisko”. 

W tym punkcie Pan Wójt poinformował, że w zakresie gospodarki śmieciowej gminę 

Ostróda obsługiwać będzie Firma Recykling z Ostródy. W lokalnej prasie pojawił się  

harmonogram z terminami oraz informacja o odpłatności i dzierżawie pojemników. 

Pan Wójt powiedział, że kolejny raz na Zarządzie Związku monitował w sprawie 

mieszkańców Rudna, jednak nie uzyskał odpowiedzi w jaki sposób traktowani będą  ci 

mieszkańcy, którzy nie złożyli deklaracji. Nadmienił, że Rudno Sp. z o.o. wygrało 

przetarg i odpowiada za realizacji ustawy, dlatego też gmina Ostróda wszelkich praw 

powinna dochodzić od spółki RUDNO a nie konsorcjum, które wygrała przetarg. Pan 

Wójt prosił o informowanie mieszkańców, jeśli w przypadku firm, które wcześniej 

obsługiwały nieruchomości a zabrały pojemniki z posesji o wrzucanie odpadów do 

worków. 

8. Spotkanie w sprawie drogi i kanalizacji sanitarnej w Tyrowie. 

9. Spotkanie w sprawie mienia PKP.  

Pan Bogusław Fijas powiedział, że prowadzone są rozmowy w sprawie mostu na 

łączniku jeziora Drwęckiego oraz ulicy Dworcowej w Samborowie i dworca w 

Samborowie i nie jest do końca powiedziane, że mienie kolejowe to będzie przejęte 

przez gminę. 

Przygotowanie projektów uchwał: 

Projekt uchwały połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w 

Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie 

Gminne Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Samborowie oraz nadanie jej statutu. 

 

Odnosząc się do projektu uchwały Pan Fijas powiedział, że procedura połączenia dwóch instytucji 

kultury rozpoczęła się 28 grudnia 2012r. dlatego w dniu dzisiejszym należy procedurę doprowadzić 

do końca. 

 

Przewodniczący Rady odnosząc się do pkt 7 sprawozdania wójta stoi na stanowisku, że należy 

zorganizować spotkanie z Prezesem Rudna Sp. z o.o. oraz firmą Recykling w sprawie gospodarki 

śmieciowej. 

Przewodniczący Rady prosił o spokój na sali obrad. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego 

Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku i utworzenia 

instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Samborowie oraz 

nadania jej statutu. 

 

W dyskusji głos zabrali: 
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Radny Andrzej Bartnicki odnosząc się do § 9 ust 5 Statutu Gminnego Centrum Kulturalno – 

Bibliotecznego w Samborowie, który mówi : „Dyrektor Centrum powołuje i odwołuje 

zastępcę Dyrektora” zaproponował zapis : „Dyrektor Centrum może powołać i odwołać 

zastępcę Dyrektora”. Radny uważa, że obecny zapis jest obligatoryjny. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, „kto przygotowywał statut”. 

 

Radca Prawny Katarzyna Borowska prosiła o zabranie głosu i powiedziała, że statut był 

tworzony przy współpracy, pani dyrektor ośrodka kultury, pani pełniącej obowiązki dyrektora 

biblioteki,  pani kierownik referatu oświaty. Instytucja, która łączy dwie instytucje kultury 

bibliotekę i ośrodek musi mieć dyrektora oraz osobę, która będzie odpowiadać za część 

biblioteczną i tą osobą będzie zastępca dyrektora, dlatego powołanie zastępcy jest 

obligatoryjne. 

 

Radna Magdalena Muraszko powiedziała, że w takim zarysie nie rozumie sensu, 

oszczędności. Dodała, że miała być oszczędność, że dyrektora nie będzie teraz proponuje się 

kierownika więc oszczędności nadal nie ma. 

 

Pan Wiczkowski poprawił, że to zastępca dyrektora będzie.  

 

Pani Katarzyna Borowska wyjaśniła, że powołanie zastępcy dyrektora było warunkiem 

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Krajowej Rady Bibliotecznej oraz ostatecznie 

późniejszej zgody ministra. Część biblioteczna nie może bezpośrednio podlegać dyrektorowi 

ośrodka, inaczej Centrum. 

 

Radny Andrzej Bartnicki przywołał art. 15 ust 8 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej i nadmienił, że statut nie zawiera w tym zakresie zapisów 

ustawowych.  

 

Pani Borowska prosiła o zwrócenie uwagi na konstrukcja przepisu, który mówi : „statut może 

przewidywać”. Mecenas wyjaśniła, że proponowany statut przewiduje takie stanowisko i 

przewiduje, że stanowisko jest obowiązkowe. Ponadto w przypadku Centrum statut w części 

bibliotecznej obowiązuje ustawa o bibliotekach. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy wymienione w § 3 ust. 3 filie nie powinny być zawarte 

w załączniku do statutu, który określałby dalej ich tryb. 

 

Pani Katarzyna Borowska odpowiedziała, że co do filii  było tylko jedno zastrzeżenie z 

Krajowej Rady Bibliotecznej a mianowicie takie, że w pierwotnej wersji statutu wymienione 

były tylko miejscowości wskazano, że należy podać całe adresy-siedziby filii i takie 

wskazówki przyjęto.   

 

Następnie radny A. Bartnicki prosił o wyjaśnienie zapisu § 3 ust 2 statutu, który mówi: 

„Centrum może również działać na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i całej 

Polski a także poza granicami kraju”. 

 

Pani Marta Żeberek Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury wyjaśniła, że zapis po zawarciu 

odpowiedniego porozumienia zezwala na branie udziału i organizowanie wspólnych imprez 

na terenie całej Polski oraz poza jej granicami. 
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Radna Zofia Stankiewicz w woli uściślenia adresów filii powiedziała, że filia w Idzbarku 

mieści się pod adresem Idzbark 30, będzie przeniesiona do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Idzbarku. 

Na sali wytworzyła się luźna rozmowa. 

Przewodniczący Rady prosił o konstruktywna rozmowę i ewentualne zgłaszanie wniosków do 

projektu uchwały. 

 

Wniosków i uwag nie zgłoszono do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

Po odczytaniu Przewodniczący Rady swoje pytanie skierował do Pani Marty Żebrek Dyrektor 

GOK w Samborowie i zapytał, czy wszystkie osoby, które pracują znajdą zatrudnienie w 

Centrum Kulturalno – Bibliotecznym. 

 

Pani Marta Żebrek odpowiedziała, że wszyscy mają zapewnione zatrudnienie. 

Innych pytań nie zgłoszono. 

Następnie 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 XXXIX/230/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie 

połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne 

Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Samborowie oraz nadania jej statutu- stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu. 

 

Po podjęciu uchwały głos zabrał Wójt Gminy Ostróda i podziękował za Wysokiej Radzie za 

popdjęcie uchwały Dodał, że cieszy się bardzo, że rozpoczęta procedura 28 grudnia 2012r. w 

dniu dzisiejszym została zakończona. Pan Fijas podziękował Pani Marcie Żebrek dyrektor 

GOK w Samborowie oraz Pani Joannie Trzebiatowskiej dyrektor Bibliotek za zaangażowanie 

w prace instytucji kultury oraz życzył dalszej, dobrej tak jak do tej pory  współpracy z 

samorządem gminy Ostróda. Ponadto Wójt podziękował Pani Katarzynie Borowskiej Radca 

Prawny, Janinie Roman Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Sportu oraz wszystkim, 

którzy przyczynili się do tego aby uchwała mogła być w dniu dzisiejszym podjęta.  

 

Ad. 5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Ad. 6. Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Andrzejowi Bartnickiemu. 

Radny Bartnicki swoje pytanie skierował do Wójta i zapytał kiedy będzie ustawiony kontener 

na boisku w Smykowie. Dodał, że wiadome mu jest, że został zakupiony. 

Następnie zapytał, czy wiadome jest coś w sprawie wysłanego zapytania kierowanego do 

Ministra Ochrony Środowiska w zakresie kwoty za składowanie, czy należna jest gminie, czy 

dla związku.   

Następnie nawiązując do sprawozdania wójta i tematu realizacje ustawy śmieciowej, radny 

Bartnicki stoi na stanowisku, że partnerem do rozmowy dla gminy jest Związek Gmin 
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ponieważ ogłosił przetarg i odpowiada za realizację zadania. Mieszkańcom należy 

powiedzieć, że nie mają obowiązku kupowania pojemników, ustawa mówi, że właściciel 

nieruchomości ma zapewnić pojemnik i zabieranie pojemników z Rudna jest nie w porządku 

tym bardziej, że wygrało to samo konsorcjum z Rudna. 

 

Wójt Gminy Ostróda w zakresie zapytania o kontener na szatnie na boisko w Smykowie 

odpowiedział, że na tę chwilę tematu bliżej nie zna, jednak może udzielić informacji na 

piśmie, ewentualnie odpowiedzieć na następnej sesji. 

W zakresie należności kwoty za składowanie odpadów pan wójt prosił o udzielenie informacji 

Panią Katarzynę Borowską Radca Prawny. 

 

Pani mecenas powiedziała, że w gazecie Rzeczpospolita ukazał się artykuł, który wskazywał 

na zaawansowane prace legislacyjne nad zmianą przepisu i tym samym uchronienie gmin od 

utraty tych środków. Pani Borowska dodała, że ma nadzieje, że prace nad projektem ustawy 

zostaną poczynione odpowiednio szybko, że gmina nie zostanie pozbawiona środków. 

 

Pan Bogusław Fijas prosił o składanie interpelacji w zakresie ustawy śmieciowej, ponieważ 

obecnie będąc członkiem Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko” jest możliwość 

bezpośredniego wpływu i udzielania informacji. 

Następnie pan wójt odnosząc się do tematu zakupu pojemników przez właścicieli posesji 

powiedział, że nie ma potrzeby kupowania pojemników od firmy, która obsługuje lecz można 

je nabyć indywidualnie. Dalej pan wójt poinformował, że na zarządzie skierował pytanie do 

Pana Leszka Rochowicza Prezesa ZUOK Rudno Sp. z o.o. następującej treści: „czy wszystkie 

stawki sprzedaży i dzierżawy, tam gdzie Rudno wygrało przetarg będą takie same”, jednak na 

pytanie nie uzyskał odpowiedzi. Pan wójt nie wyobraża sobie sytuacji zróżnicowania opłat za 

pojemniki. Ponadto pan wójt powiedział, że do Zarządu został wybrany 27 czerwca,  pierwsze 

posiedzenie zarządu odbyło się 1 lipca, na które nie został zaproszony, a poruszane były 

bardzo ważne sprawy. Na kolejne posiedzenie z datą 8 czerwca „nie wiem dlaczego akurat z 

taką datą, ale taka jest w piśmie” pan wójt otrzymał zaproszenie. 

 

Radny Andrzej Bartnicki stwierdził, że należy zadać jedno zasadnicze pytanie czy wychodzi 

gmina ze związku, czy nie. Dalej radny mówił o segregacji odpadów, zlokalizowanych 

gniazdach na szkło białe, kolorowe, plastik. Dodał, że z przedstawionych ulotek przez 

związek nie wynika jak mieszkaniec ma segregować odpady, brakuje na ten temat wiedzy. W 

tym temacie należałoby odbyć komisje, albo zaprosić Panią Krystynę Dobkiewicz ze związku 

na sesje by udzieliła odpowiedzi na pytania. 

 

Wójt Gminy Ostróda uważa, że należy podjąć skuteczne działanie w tym zakresie. Poza tym 

pan wójt nie jest przekonany do obecnych gniazd. Na przykładzie Samborowa w ciągu 2,3 dni 

gniazda są zasypane, wokół gniazd jest bałagan, gniazda nie są monitorowane jest ich zbyt 

mało. Obecna sytuacja jest jeszcze gorsza. Pan wójt uważa, że problem rozwiązałaby 

odpowiedzialna osoba do której wykona się telefon i zajmie się natychmiast zgłoszeniem, 

dlatego też spotkanie z konsorcjantem jest wskazane. Pan wójt powiedział, że w dniu 

dzisiejszym na zarządzie będzie monitował o kontakt z taką osobą a w razie potrzeby o 

zorganizowanie z nią spotkania. Prosił o cierpliwość w tej sprawie. 

 

Radna Magdalena Muraszko uważa, że należy zastanowić się nad tym, czy dobrą decyzją 

było to, że gmina nie wystąpiła ze związku. Radna uważa, że gmina została oszukana. „Mowa 

była, że miało wygrać ZUOK Rudno wszyscy mówili, że to nasza firma. Jak ja teraz 

wytłumaczę ludziom, że wygrało Rudno a kosze nie zostaną”. 
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Sołtys sołectwa Lipowo Szymon Jabłoński powiedział, że związek powinien sam przedstawić 

sprawę mieszkańcom , żeby nie odwrócił się problem na sołtysów. 

 

Radna Magdalena Muraszko powiedziała, że za wszystko to co związek zrobił mieszkańcy 

myślą, że winna jest gmina dlatego sołtysi i radni zbierają tego „cięgi”. Radna dodała, że 

wolałaby odpowiadać za swoje decyzje, nawet złe, ale swoje. 

  

Pani Elżbieta Tomczyk sołtys sołectwa Tyrowo zasygnalizowała problem odbioru większej 

ilości książeczek do uiszczania opłat ze związku. W uzyskanej odpowiedzi usłyszała, że 

każdy właściciel nieruchomości powinien zgłosić się po odbiór indywidualnie. 

 

Pani Małgorzata Czerwonka sołtys sołectwa Lichtajny zapytała, czy związek zamierza 

zatrudnić inkasenta. 

 

Pan Ryszard Wiktorowicz sołtys sołectwa Smykówko nadmienił, że rozmawiał z 

pracownikiem firmy recykling, który odbierał wczoraj śmieci i z uzyskanej informacji wie, że 

firma nie ma koszy, samochodów, harmonogramów oraz pracowników. Pan Wiktorowicz 

dziwi się dlaczego wygrywa taka firma. 

 

Radna Barbara Stabińska zgłosiła problem z bezdomnymi psami i poprosiła o udzielenie 

informacji ile zostało przeprowadzonych adopcji i dlaczego w połowie roku nie ma pieniędzy 

na sterylizację. 

 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że nie została przeprowadzona ani jedna adopcja na kwotę 

tysiąca złotych. Na poprzedniej sesji wyjaśniony był problem przekazywania dotacji dla 

miasta i dodał gmina została wprowadzona w błąd. Pomysł adopcji na kwotę tysiąc złotych 

miał na celu zaoszczędzić środki budżetowe. Dziś sytuacja się zmieniła, po tym jak się 

okazało, że gmina przekazuje do miasta kwotę 250zł a miasto przekazuje do schroniska 86zł. 

Miasto musi rozliczyć się udzielanej dotacji z gminy przez trzy lata. Poprzedni wójt 

przekazywał kwotę dotacji na 170 zł, która obowiązywała dwa lata, pomimo że w tamtym 

okresie schronisko też otrzymywało 86zł. W tym roku była znacząca podwyżka, przekonanie 

było takie, że wzrosły koszty utrzymania piesków, wszyscy byli przekonani, że cała kwota 

trafia do schroniska. Aktualnie zawarte jest porozumienie z miastem podpisane do końca 

miesiąca lipca. Poczynione są rozmowy z właścicielem schroniska aby od 1 sierpnia podpisać 

porozumienie czy umowę bezpośrednio ze schroniskiem na kwotę ok. 100zł. Porozumienie z 

miastem zostało zawarte tylko i wyłącznie do końca lipca dlatego, że  takie było 

zabezpieczenie środków w budżecie. Na dzień dzisiejszy środki kończą się i o tyle jest dobra 

sytuacja, że za moment trzeba będzie wystąpić do rady o kolejne środki ale dopiero jak 

zostanie podpisane porozumienie ze schroniskiem na 100zł.  Akcja adopcyjna na 1000zł nie 

będzie się wówczas opłacać skoro porozumienie da możliwość płacenia 100zł. Pan Wójt 

powtórzył, że wszyscy jak tu siedzą cała rada jak i pracownicy gminy byli przekonani, że 

skoro jeden samorząd przekazał środki drugiemu to te środki w całości są przekazane dla 

schroniska. Pan Fijas wspomniała, że będzie potrzebna zmiana uchwały o adopcji a na dzień 

dzisiejszy pozytywnie jest rozpatrzonych 6 wniosków o adopcje. 

 

Radna Barbara Stabińska zapytała co w takim razie z adopcją psów, ponieważ pracownik raz 

zadzwonił i powiedział, że adopcja będzie, zaś po trzech dniach zadzwonił i powiedział, że 

adopcji nie będzie. 

 



 

8 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jeżeli zainteresowany spełnił wszystkie wymogi, 

które niesie za sobą uchwała, to nie ma nikt prawa odmówić adopcji. 

 

Radna Stabińska nawiązując do podjętej uchwały powiedziała, że aby uzyskać kwotę adopcji 

to pies musi trafić na jeden czy dwa dni do schroniska aby spełnić formalności. W przypadku 

jeśli ktoś podrzuca psa pod dom i dana osoba dzwoni do schroniska, tam nie ma miejsca a 

osoba gotowa jest tego psa przygarnąć na zasadzie adopcji, to nie zrozumiałe jest dlaczego 

pracownik wprowadza radną w błąd. 

 

Wójt Gminy Ostróda stwierdził, że indywidualne sprawy, pojedyncze przypadki nie powinny 

być omawiane na forum rady. Pan wójt powiedział, że jest do dyspozycji pani radnej 

pracownik,  poza tym zaprosił radną do gabinetu w poniedziałek i zapewnił, że temat zostanie 

załatwiony zgodnie z literą prawa.  

 

Pani Stabińska dalej uważa, że trwa duże zamieszanie wokół adopcji, przyczyną tego jest 

podjęta uchwała w tym zakresie a przypadek w Starych Jabłonkach nie jest jedyny. 

 

Radny Marek Szostek powrócił do tematu segregacji odpadów i zaproponował aby związek 

opracował instrukcje segregacji odpadów w formie tabelek, planszy aby mówc wywiesić na 

tablicy ogłoszeń. 

 

Przewodniczący Rady nadmienił, że na sesje zostanie zaproszony Prezes ZUOK Rudno Pan 

Leszek Rochowicz, aby mógł udzielić odpowiedzi na pytania. 

 

Radny Dominik Serafin odnosząc się do zakończonej inwestycji wodno -kanalizacyjnej 

aglomeracji Samborowo zapytał, czy nie można byłoby uchwałą Rady zmusić mieszkańców 

do podłączenia się do kanalizacji. Dodał, że nadal wiele ścieków płynie na pola tak jak przed 

inwestycją. Tu radny podał dwie miejscowości, tj. Pietrzwałd i Naprom. 

 

Pan Tadeusz Filipek sołtys sołectwa Kątno zgłosił problem nielegalnego wysypiska śmieci 

przy drodze w kierunku Kątna. 

 

Radna Barbara Stabińska nawiązując do odbytych Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej 

w Starych Jabłonkach podziękowała Wójtowi Gminy za wyremontowanie dróg, przejazdów 

w Starych Jabłonkach. Ponadto radna swoje podziękowania za nadzór nad remontem dróg  

skierowała również do Pana Zbigniewa Tomczyka inspektora w referacie inwestycyjnym. 

 

Radny Łukasz Wolf wracając do tematu dotacji celowej przekazanej do miasta na schronisko 

powiedział, że miasto powinno rozliczyć się z przekazanej dotacji co do złotówki. Radny 

prosił pana wójta o zajęcie się sprawą. 

 

Przewodniczący Rady wtrącił „pan wójt mówił, że muszą się rozliczyć, więc chyba się 

rozliczą”. 

 

Pan Szymon Jabłoński sołtys sołectwa Lipowo zapytał, czy radni ustalili już coś w sprawie 

ceny wody. 

 

Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady odpowiedział, że rada ustaliła, jednak i tak 

weszły te stawki proponowane przez zakład. 
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Pan Jabłoński dalej prosił o przedstawienie zakończenia sprawa i nadmienił, że w tym 

zakresie oczekiwane były pisma od wojewody. 

  

Przewodniczący Rady powiedział, że konkluzja tego wszystkiego jest fakt, że Rada nie 

przyjęła stawek a one weszły z mocą prawną od 1 maja i są stawkami obowiązującymi 

zgodnie z prawem. 

 

Pan Szymon Jabłoński zapytał, czy Rada myśli coś z tym zrobić. 

 

Pan Wiczkowski wyjaśnił, że Rada nie ma takiej mocy prawnej. Dalej Pan Wiczkowski 

wyjaśnił, że dyrektor zakładu budżetowego przedkłada kalkulacje wójtowi, który wyraża 

pozytywną albo negatywną opinię. Jeżeli wyrazi negatywną opinię to musi mieć podstawę 

finansową żeby nie przyjąć stawek. 

 

Pan Jabłoński podstawa jest modernizacja zakładu, podwyżki dla pracowników. 

 

Przewodniczący dlatego też podstawy są i pan wójt zgodził się na podwyżkę. 

 

Radny Andrzej Bartnicki powiedział, że ani rada ani wójt nie ma możliwości 

zakwestionowania kalkulacji zakładu co wynika z art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę. 

 

Radny Łukasz Nowicki nawiązując do rozstrzygniętego konkursu na dowożenie uczniów 

zapytał o obowiązujące stawki dowozu, czy wzrosły, czy zostają na tym samym poziomie. 

Ponadto, zapytał czy w przypadku dotacji dla miasta do komunikacji miejskiej  zachodziły 

takie same nieprawidłowości jak w przypadku schroniska.  

 

Pani Janina Roman Kierownik Rerferatu Oświaty Kultury i Sportu poinformowała, że 

przetarg był ogłoszony na trzy trasy. Jedna trasa doszła na dowóz dzieci niepełnosprawnych 

do Olsztyna. Kalkulowano stawkę za 2zł, wygrał oferent za 1,60zł, trasa na autobus Wygoda 

– Pietrzwałd ze stawki 2,60zł wzrosła na 2,80zł, trasa na bus Wyżnice – Szyldak – Brzydowo 

– Kraplewo – Durąg i powrót Rudno, poprzednio stawka wynosiła 2,80 obecnie wygrał 

oferent za 2,10zł. Na tej trasie jest to kwota niższa o ok. 20 tyś. Wracając do trasy dowozu 

dzieci niepełnosprawnych do Olsztyna Pani Janina Roman powiedziała, że z terenu gminy 

Ostróda będzie dowożonych dwoje dzieci natomiast z terenu miasta Ostróda czworo dzieci, 

przetarg organizowała gmina, dlatego też miasto będzie obciążone proporcjonalnie do 

przebytych kilometrów. Reasumując Pani Roman powiedziała, że tegoroczny przetarg jest 

dużo niższy od kwot z ubiegłego roku.  

 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Ostróda który powiedział, że aktualnie autobusy z zakładu 

komunikacji miejskiej jeżdżą bez porozumienia, przygotowany jest projekt dla miasta na 

kwotę 4,20 na okres dwóch miesięcy lipiec i sierpień. Od września planuje się zmiany w 

rozkładzie jazdy na linii Idzbarka i Morlin. Niestety miasto nie zgadza się na kwotę umowy 

na 4,20zł i proponują 4,48zł. Aktualnie samorząd gminny czeka na pisemną odpowiedź, 

zagrożenia nie ma autobusy będą jeździły. Jeśli będzie taka potrzeba i miasto będzie chciało 

za dużą kwotę to jest zainteresowanie firm konkurencyjnych, jednak obowiązywałyby gminę 

pewne procedury. Firma PKS jest w stanie przejąć linię  do Tyrowa przy dotacji na poziomie 

ok. 3zł. Przy dotacji dla komunikacji miejskiej nie ma takiej sytuacji jaka miała miejsce w 

przypadku piesków.  
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Radna Magdalena Muraszko zapytała, czy ze względu na zakład który powstał w Górce 

będzie więcej kursów autobusów. 

 

Pan Fijas stwierdził, że na dzień dzisiejszy nie wiadomo czy będzie więcej kursów, ale 

zmienią się godziny, planuje się przeprowadzić dokładną analizę w miesiącu sierpniu. 

Wszyscy są za tym, żeby z komunikacji miejskiej korzystali mieszkańcy gminy wiejskiej.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, ze do Rady Gminy za jego pośrednictwem wpłynęły 

dwa pisma. Jedno złożyła Pani Małgorzata Grabska była nauczycielka  zlikwidowanej Szkoły 

Podstawowej w Wygodzie z prośbą o możliwość zatrudnienia w nowym roku szkolnym. 

Kolejne pismo wpłynęło 3 lipca, tj. skarga Pani Haliny Piotrowskiej nauczyciel Przedszkola 

Samorządowego w Pietrzwałdzie na działalność dyrektora. Pani w piśmie prosi o możliwość 

przeniesienia do innej placówki, gdyż nie widzi możliwości współpracy z panią dyrektor 

Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie. 

Pan Wiczkowski nadmienił, że pismami zajmowały się związki zawodowe jak i pan wójt. 

Rada nie jest stroną do zajmowania stanowiska w tej sprawie, stroną powinien być dyrektor i 

pracodawca. Przewodniczący Rady dziwi się, że do Rady wpłynęło takie pismo. 

 

Radny Andrzej Bartnicki prosił o powiadomienie Kierownika Gospodarki Komunalnej, aby 

ze związku gmin dostarczono książeczki dla właścicieli nieruchomości dodał, że książeczki 

nie są imienne i wiadome mu jest, że do urzędu miasta przywieziono większą ilość książeczek 

do odbioru przez mieszkańców. 

 

Radny Dominik Serafin prosił o uporządkowanie zadrzewień na drodze z Napromu do Rudna, 

ponieważ rolnicy nie mogą przejechać kombajnami. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 7. 

Zamkniecie obrad sesji Rady Gminy. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski   

zamknął obrady XXXIX  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 10.55. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:           Sekretarz obrad:                        Przewodniczący Rady 

 

    Beata Czerkas                            Dominik Serafin                          Andrzej Wiczkowski 

 


