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       Protokół nr XL/2013 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 8 sierpnia 2013r. godz. 9:00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XL Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 9:00. 

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

 

Po stwierdzeniu quorum – aktualnie 10 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, Radcę Prawnego Panią Katarzynę Borowską, Kierownika Referatu 

Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego Pana Jana Brzozowskiego, w/z Skarbnika Gminy 

Inspektora Referatu Finansowego Panią Barbarę Bigaj, właścicieli firmy Recycling Edytę i 

Sławomira Jaskółowskich, Inspektor Agnieszkę Jakubowską oraz 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. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Janusza Sadowskiego. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał proponowany porządek obrad, 

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 : wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu  

i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, 

niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej  

i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. 

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

6. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

7. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.  

 

Radny Andrzej Bartnicki złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przeprowadzenia kontroli.  
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Zlecana kontrola odbędzie się w zakresie świetlic wiejskich pod kątem kosztów utrzymania 

ponoszonych przez gminę a w szczególności zużycia energii elektrycznej, zgodnie z 

obowiązującymi zarządzeniami wójta w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z lokali 

świetlic wiejskich, za okres lat 2010-2013. 

Radny dodał, że pod wnioskiem podpisało się ośmiu radnych. 

Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przeprowadzenia kontroli- 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

W chwili obecnej na sale obrad przybył radny Tomasz Klimecki, aktualnie w sesji 

uczestniczy 11 radnych. 

 

Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego pod głosowanie. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 11 radnych, głosowało 

11 radnych: 

-„za” wnioskiem oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek radnego Andrzeja Bartnickiego. 

Pan Wiczkowski poinformował, że projekt uchwały będzie wprowadzony po pkt 5 porządku 

obrad. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał nowy porządek obrad XL sesji. 

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 : wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu  

i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, 

niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej  

i otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. 

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przeprowadzenia 

kontroli. 

7. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad XL sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy był 

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

Zapytał czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad 

XXXVIII sesji.  
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Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 11 radnych, głosowało 

11 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

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

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że również protokół z obrad XXXIX Sesji 

Rady Gminy był wyłożony do wglądu na stanowisku d/s obsługi rady jak i dostępny jest na 

sesji.  

Zapytał czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad 

XXXIX sesji.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 11 radnych, głosowało 

11 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

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

 

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami. 

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

sesjami według następującego porządku: 

1. Zarządzenie w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków 

korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Ostróda. 

2. Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych 

Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych (stanowisko opiekuna dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnej oraz stanowisko d/s koordynacji projektów 

współfinansowanych ze środków UE) 

3. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (Anna Dobrowolska z 

Gimnazjum w Durągu i Miłosz Okruciński z Zespołu Szkół w Samborowie). 

4. Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok (zmniejsza się rezerwę 

ogólną o kwotę 20 tys. z przeznaczeniem na administracje publiczną w § podróże 

służbowe) 

5. Zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ostródzie do działań związanych z realizacją projektu, jako 

Pertner „Szansa dla młodych w Gminie Ostróda”. 

6. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o dofinansowanie 

zakupu podręczników (termin do 5 września br. do dyrektora placówki). 

7. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie 

zadania pod nazwą „Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie 

odzyskania podatku VAT w Gminie Ostróda”. 

8. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze Podinspektora – Koordynatora projektów współfinansowanych ze środków 

UE na utworzenie Fili Przedszkola w Brzydowie, które będzie finansowane w całości 

przez okres dwóch lat ze środków unijnych. 

 

Spotkania,  Konferencje, Uroczystości: 
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1. Spotkanie z firmą „Kaszub”.  

Pan Bogusław Fijas poinformował, że firma ma problemy finansowe jednak ze strony 

urzędu nie może ona liczyć na podobne działania jak w minionym roku czy latach 

poprzednich. 

2. Odbiory inwestycji Samborowo, Wałdowo, Lichtajny. 

3. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” 

(temat: dopłaty dla mieszkańców Rudna). 

4. Spotkanie z Prezesem Mirosławem Skowronem z firmy Energa Invest S.A. 

5. Spotkanie w sprawie organizacji Święta Wojska Polskiego. 

6. Spotkanie w sprawie organizacji dożynek gminnych w Lubajnach. 

Pan Wójt zachęcił do współpracy i organizacji stoisk na dożynkach, które odbędą się 

14.09.2013r. 

7. Spotkanie z George i Ilse Witch z Niemiec synem ostatniego Starosty z Ostródy. 

8. Udział w posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

9. Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Iławie (temat: Fundusze Europejskie  

na lata 2014-2020). 

Wójt Gminy poinformował, że gmina przygotowuje się do pozyskiwania nowych 

funduszy z urzędu marszałkowskiego, dlatego powstała  wspólna grupa nacisku kilku 

powiatów, liderem zostało Starostwo Iławskie. 

10. Spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Ostródzie, którego tematem 

było zadawnione melioracje, odpływów wód dot. Pietrzwałdu, Napromu, Kajkowa. 

    

Przygotowanie projektów uchwał: 

1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu  

i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, 

niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i 

otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania. 

Pan Bogusław Fijas poinformował, że sesja zwołana jest w tym celu, aby aplikować po 

środki zewnętrzne, tzw. fundusze norweskie, które maja na celu poprawić bazę oświatową i 

uzyskać efekt termomodernizacji. 

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

Na zakończenie Pan Fijas poinformował, że w minionym tygodniu rodzinę z Kajkowa w wyniku 

burzy dotknęła tragedia, spalił się dom. Rodzina uzyskała pomoc materialną jak i finansową. 

 

Radna Zofia Stankiewicz odnosząc się do pkt 4 „zarządzenia wójta” zmiany w budżecie i 

zmniejszenia rezerwy o 20 tys. z przeznaczeniem na administrację publiczną powiedziała, że te 

wcześniejsze zmiany o których mówił pan wójt, że jeździ prywatnym samochodem, inni jeżdżą 

prywatnymi nie oznaczają, że jest taniej. Radna powtarza, że taniej nie jest a ponadto trzeba 

pieniądze przesuwać z innych działów.  

 

Pan Bogusław Fijas powiedział, że utrzymanie samochodu służbowego niesie za sobą koszty. Pan 

wójt dodał, że na następną sesje może przygotować zestawienie kosztów utrzymania samochodu 

służbowego.  
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Radna Zofia Stankiewicz powiedziała, że temat pokrycia dachu na placówce w Zespole 

Szkolno- Przedszkolnym w Idzbarku jest znany panu wójtowi i dlatego jest zawiedziona, 

że placówka nie została zapisana do projektu. 

 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że w sytuacji gdzie w grę wchodzi tylko wymiana dachu, to 

według sporządzonych przez ekspertów wyliczeń pogarsza się wskaźniki, dotyczy to Idzbarka 

i Samborowa, gdyż tam szkoła pokryta jest eternitem. Pan wójt potwierdził, że odbył 

rozmowę z dyrektorem i wierzy, że wspólnie z budżetu gminy będzie można przeznaczyć 

środki na pokrycie dachu w szkole w Idzbarku. 

 

Radna Zofia Stankiewicz wyraziła zadowolenie z obietnic pana wójta i nadmieniła, że 

obecnie na ten cel stowarzyszenie ma 25 tys. dlatego będzie wnioskowała o zapisanie 

inwestycji w budżecie na najbliższy rok. 

 

Pan wójt powiedział, że jest w stałym kontakcie z dyrektorem szkoły, który ma pewne 

propozycje i jeśli będzie potrzeba, żeby gmina partycypowała w kosztach to pan wójt nie 

widzi żadnych przeszkód. Dodał, że do szkoły chodzą dzieci z terenu gminy i nie powinno się 

rozgraniczać, czy jest to szkoła prowadzona przez gminę czy stowarzyszenie. 

Ponadto toczone są rozmowy na temat zaplecza sportowego, które powinno być „u góry” a 

nie bardzo ograniczonym terenie szkoły. 

 

Radny Andrzej Bartnicki wnioskował, aby na sesjach obecny był Pełnomocnik Wójta do 

spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 

 

Pan Bogusław Fijas stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby pod obrady sesji 

wprowadzić punkt. Ponadto pan wójt wyjaśnił, że inicjatywa stoi po stronie 

przewodniczącego komisji, którym jest radny i który może zaprosić pełnomocnika na 

komisje.  

Radny Bartnicki wyjaśnił, że nie chodzi mu o przepytywanie pani pełnomocnik na komisjach, 

lecz o to, aby mogła szerszej społeczności radnym i sołtysom udzielić informacji na niektóre 

zagadnienia. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że jeśli byłby wcześniej wniosek, to nic nie stoi na 

przeszkodzie aby pani pełnomocnik była obecna sesji. Pan wójt wyjaśnił, że wychodzi z 

takiego założenia, że na sesji przebywają urzędnicy których temat dotyczy. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Sprawozdanie Wójta - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie : wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu  

i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację 

Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o przyznaniu 

dofinansowania. 
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Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poinformował, że gmina występuje  

z wnioskiem o dofinansowanie do termomodernizacji obiektów oświatowych 

zlokalizowanych w miejscowościach: szkoła Tyrowo, nowa część szkoły Brzydowo, 

przedszkole Pietrzwałd, szkoła Szyldak, szkoła Zwierzewo z wymianą ogrzewania do kwoty 

2.210.000,00zł. Przystępując do projektu potrzebna jest uchwała intencyjna. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XL/231/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu i złożenie wniosku o jego 

dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz w sprawie zabezpieczenia środków, niezbędnych na realizację 

Projektu w przypadku jego umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania decyzji o 

przyznaniu dofinansowania– stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. 

 

Przewodniczący Rady prosił o przedstawienie zmian w budżecie Panią Barbarę Bigaj 

inspektor referatu finansowego. 

Pani Barbara Bigaj poinformowała, że zwiększa się dochody budżetu gminy o kwoty: 

- 10.000zł z tytułu ponadplanowych wpłat odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i 

opłat. 

- 10.500zł z tytułu ponadplanowych odsetek od różnych rozliczeń finansowych i od lokat 

terminowych, 

- 11.500zł z tytułu otrzymania dotacji z gminy miejskiej Ostróda na dofinansowanie zadania 

bieżącego realizowanego na podstawie porozumienia, tj. do przedszkola, 

- 320.000zł z tytułu otrzymania dotacji na zadanie zlecone na roboty remontowe – adaptacje 

pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wygodzie, 

- 89.132zł z tytułu otrzymania dotacji na zadania własne tj. dożywianie dzieci w szkole w 

ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwoty: 

- 10.000zł z tytułu zapłaty zwiększonych kosztów postępowania komorniczego (Spółka 

Akcyjna EKOENERGIZ) 

- 320.000zł na opłacenie robót  remontowo-adaptacyjnych pomieszczeń w Środowiskowym 

Domu Samopomocy w Wygodzie, 

- 89.132zł na opłacenie posiłków w szkole – dożywianie dzieci w szkole w ramach programu 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, 

- 61.000zł na opłacenie wykonania audytów efektywności ekologicznej oraz kosztorysów 

inwestorskich i wniosku aplikacyjnego w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów 

oświatowych na terenie gminy Ostróda”. 
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Przeniesienia miedzy paragrafami: 

- 4.500zł na wynagrodzenie bezosobowe na opłacenie umowy o dzieło napisanie projektu 

„Maluchy w przedszkolu – to nasz cel” 

- 39.000zł z przeznaczeniem na opłacenie wykonania audytów efektywności ekologicznej 

oraz kosztorysów inwestorskich i wniosku aplikacyjnego w ramach projektu 

„Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda”. 

Przewodniczący Rady zapytał o kwotę 10 tys. z tytułu ponadplanowych odsetek od 

nieterminowej zapłaty podatków i opłat. 

 

Pani Barbara Bigaj wyjaśniła, że wydatki w kwocie 10 tys. związane są z postępowaniem 

egzekucyjnym, gdzie urząd skarbowy obciążył gminę kwotą 26 tys. zł z tytułu 

nieściągniętych podatków od nieruchomości od spółki Ekoenergiz.  Koszty postępowania 

sięgają od roku 2009 do 2013. 

 

Radna Magdalena Muraszko odnosząc się do zmian w budżecie i kwoty  4.500zł na 

wynagrodzenie bezosobowe na opłacenie umowy o dzieło napisanie projektu „Maluchy w 

przedszkolu – to nasz cel” zapytała czy projekt jest już napisany. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że projekt na tę kwotę przygotowywał Pan Piotr Kołodziejski i 

dotyczy tego samego o którym mówił w zarządzeniach. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał czy środki w kwocie 320 tys. na Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Wygodzie pochodzą od wojewody. 

 

Pani Barbara Bigaj potwierdziła na powyższe pytanie. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XL/232/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie 

zmian budżetu gminy na 2013r. – stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przeprowadzenia kontroli. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XL/233/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 sierpnia 2013r. w sprawie 

zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda przeprowadzenia kontroli – stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 7. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Pan Jan Ignaczewski dyrektor Zakładu Obsługi 

Komunalnej w Ostródzie jest w terenie i jeśli zdąży wrócić to przybędzie na sesję. 

 

Następnie Pan Wiczkowski korzystając z obecności Państwa Edyty i Sławomira 

Jaskółowskich właścicieli firmy Recycling obsługującej gminę Ostróda w zakresie organizacji 

wywozu nieczystości poinformował, że w chwili obecnej radni i sołtysi mogą zadawać 

pytania. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Pani Małgorzata Czerwonka sołtys sołectwa Lichtajny zapytała, czy będą wywożone 

elektrośmieci. 

 

Pan Sławomir Jaskółowski odpowiedział, że ten rodzaj odpadów będzie wywożony na 

zgłoszenie i nie ma problemu, czy to będzie cała wieś czy indywidualne gospodarstwo. Prosił 

sołtysów o sygnały  w tej kwestii. 

 

Pan Ryszard Wiktorowicz sołtys sołectwa Smykówko prosił o ustawienie dodatkowego kosza 

na pojemniki typu PET.  

Pan Jaskółowski wyjaśnił, że zbiórkę selektywną trzeba zgłaszać do związku gmin „Czyste 

Środowisko”, obowiązkiem związku jest ustawienie pojemnika, natomiast w gestii firmy 

recykling  jest jego obsługa. 

 

Pan Wiktorowicz ponadto prosił o dostarczenie mieszkańcom harmonogramów wywozu 

nieczystości. 

 

Pan Jaskółowski wyjaśnił, że harmonogramy są dostarczane mieszkańcom sukcesywnie przez 

kierowców. 

 

Radna Barbara Stabińska zapytała czy gruz z remontu własnej nieruchomości należy zgłaszać 

indywidualnie. 

 

Pan Sławomir Jaskółowski powiedział, że gruz musi być wywieziony odrębnie, nie może być 

zmieszany z odpadami komunalnymi. Wyjaśnił, że gruz powinien pochodzić z prac 

wykonanych w domowym zakresie nie wymagających zgłoszenia i pozwolenia na race 

budowlane. 

 

Pan Tadeusz Filipek zapytał o ulgi dla rodzin wielodzietnych. 

 

Pan Wiczkowski wyjaśnił, że o tym mówił już pan wójt, firma nie jest tu władna lecz związek 

gmin podejmując uchwałę.  

 

Radny Dominik Serafin nawiązują do zgłoszenia problemu sołtysa sołectwa Smykówko 

powiedział, że sprawę ustawienie dodatkowego pojemnika w gniazdach zgłaszał już 
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kierownikowi i księgowej związku, wszyscy wniosek zapisali w zeszycie jednak bez odzewu. 

Radny pytał czy w takiej sytuacji prośbę o dodatkowy kontener ma zgłosić na piśmie. 

 

Wójt Gminy Ostróda powiedział, że w dniu jutrzejszym odbędzie się zarząd związku i 

zgromadzenie na którym zgłosi problem mieszkańców Smykówka a zainteresowane osoby  

o sposobie załatwienia sprawy zostaną poinformowane.  

 

Przewodniczący Rady prosił o udzielenie informacji na temat pojemników będących 

własnością Rudna. 

 

Pan Jaskółowski powiedział, że kosze o poj. 120l zostają i nic się nie zmienia. Zgodnie z 

ustawą każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia pojemnika. Pojemniki, 

które stoją na posesjach a są własnością Rudna będzie można nabyć na zasadach dzierżawy, 

albo kupna. Dodał, że obecnie pojemniki na rynku są drogie jednak firmy które handlują 

pojemnikami złożyły zamówienia w Chinach więc jest zapewnienie, że będą tańsze. 

 

Pan Henryk Krużewski sołtys sołectwa Morliny uważa, że skoro Rudno realizuje zadanie to 

powinno zapewnić mieszkańcom pojemniki. 

 

Pan Sławomir Jaskółowski wyjaśnił, że te kwestie reguluje ustawa. 

 

Radna Magdalena Muraszko odnoszą się do sprawy powiedziała, że była taka mowa ze strony 

związku, że jeżeli wygra Rudno to kosze zostaną i nie trzeba będzie płacić. 

 

Pan Witold Bojar sołtys sołectwa Idzbarka podniósł sprawę braku numeru konta na który 

należy wpłacać opłaty za wywóz śmieci. 

 

Pan Jaskółowski powiedział, że w książeczkach znajduje się numer konta. 

 

Pani Elzbieta Tomczyk sołtys sołectwa Tyrowo powiedziała, że odebrała ze związku gmin 

książeczki dla mieszkańców Tyrowa. 

 

Radny Łukasz Nowicki nawiązując do udziału pana wójta w jutrzejszym zgromadzeniu prosił 

o przekazanie informacji aby związek w szerszym stopniu poinformował mieszkańców o 

formie płatności, na jaki nr konta należy wpłacać pieniądze. Radny dodał, że książeczki nie 

wszędzie funkcjonują a jeżeli problem się nawarstwi to trzeba będzie rozwiązać. 

 

Wójt Gminy Ostróda powiedział, że kwestia ściągalności będzie głównym zadaniem związku. 

Związek jest zainteresowany, żeby dotrzeć do każdego mieszkańca i skutecznie ściągnąć 

pieniądze. 

 

Radny Nowicki powiedział, że miał problem ze znalezieniem nr konta związku na jaki trzeba 

wpłacać pieniądze a strona internetowa związku jest prymitywna i dawno nieaktualizowana.  

 

Radna Barbara Stabińska zapytała wójta czy związek gmin mógłby np. uchwałą zabezpieczyć 

rodzinom wielodzietnym, pojemnik na odpady. 

  

Pan Bogusław Fijas powiedział, że uwaga jest słuszna i w tej sprawie będzie monitował na 

zarządzie. Pan wójt nadmienił, że do tej pory rozmowy toczyły się w zakresie samego 

wywozu odpadów, czy są wywożone, czy też nie. Mało mówiło się o środkach finansowych, 
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czy zadziała system. Na temat rodzin wielodzietnych związek zdecydował, że podejmie 

rozmowy po trzech miesiącach, wówczas po kwartale będzie widoczny obraz ściągalności. 

Pan wójt uważa, że ulgi takie powinny funkcjonować i funkcjonują w tych gminach, które 

same realizują ustawę śmieciową. 

 

Radny Andrzej Bartnicki prosił, aby pytania odnośnie związku przełożone były na inny 

moment tym bardziej, że obecny na sesji jest właściciel firmy recykling. Radny powiedział, 

że rada ma możliwość wpłynąć na związek poprzez podejmowanie różnych stanowisk 

oczekując na nie odpowiedzi. Ponadto stwierdził, że należy mieć na uwadze fakt, że samorząd 

gminy Ostróda ma swoich przedstawicieli w zgromadzeniu związku. 

 

Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowin powiedziała, że dobrze byłoby aby do poboru 

opłaty powołani byli inkasenci. 

 

Pan Fijas powiedział, że w porządku zgromadzenia jest uchwała dotycząca inkaso jednak nie 

będzie ona dotyczyć sołtysów lecz wskazywać będzie podmioty i osoby fizyczne dla 

poszczególnych gmin. Pan wójt uwagę uznał za zasadną i dodał, że związek będzie musiał 

być elastyczny i szukać optymalnych rozwiązań aby z tematem sobie poradzić. 

 

Pani Elżbieta Tomczyk sołtys sołectwa Tyrowo zapytała o kurs autobusu do Tyrowo i dodała, 

że rodzice nie wiedzą gdzie wykupywać bilety miesięczne. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania do właścicieli firmy Recycling. 

Z uwagi na brak więcej pytań Przewodniczący Rady podziękował Państwu Edycie i 

Sławomirowi Jaskółowskim za wyjaśnienia i obecność na sesji. 

 

Głos zabrał Wójt Gminy Ostróda pan Bogusław Fijas i powiedział, że trwają prace nad 

nowym rozkładem jazdy. Pan wójt uważa, że na trasie Tyrowo, Międzylesie a szczególnie 

Ostróda-Morliny potrzebne są cięcia. Aktualnie umowa zawarta jest na dwa miesiące i będzie 

przedłużona, żegluga będzie świadczyła  usługę gminie do końca roku. Dziś sytuacja wygląda 

tak, że do Morlin dowożeni są mieszkańcy miasta do pracy co nie jest rolą samorządu aby na 

to wydatkować środki. Pieniądze, które są w budżecie nie zabezpieczają dalszej umowy w 

tym zakresie dlatego potrzebne są cięcia. Pan wójt prosił sołtysów i radnych z wymienionych 

miejscowości o poważne podejście do tematu. 

 

Następnie radny Andrzej Bartnicki poinformował, że w dniu 29 lipca miał miejsce pożar w 

Kajkowie w wyniku uderzenia pioruna ucierpiała czteroosobowa rodzina. Mieszkańcy 

sołectwa organizują różnego rodzaju pomoc. Radny przygotował pudełko na wsparcie 

finansowe dla rodziny i zachęcił wszystkich obecnych do pomocy. 

Następnie na ręce pana wójta przekazał podziękowania od mieszkańców Kajkowa za sprawną 

akcję strażaków oraz prosił pana wójta o przekazanie indywidualnych podziękowań prezesom 

gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Turznicy i Brzydowa. Ponadto prosił o 

powiadomienie radnego o planowanych spotkaniach w wymienionych remizach, gdyż 

chciałby indywidualnie podziękować prezesom. Podziękowania również skierowane były do 

Państwa Jaskółowskich z firmy recycling za bardzo daleko idącą pomoc. 

Na zakończenie prosił pana wójta o zabezpieczenie środków w budżecie na klimatyzacje do 

sali sesyjnej. 

 

Sołtys sołectwa Lipowo Pan Szymon Jabłoński w imieniu mieszkańców Lipowa i swoim 

podziękował panu wójtowi za dokończenie remontu drogi w Lipowie. Podziękowania 
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również złożył inspektorowi Zbigniewowi Tomczykowi za nadzorowanie. Pan Jabłoński 

dodał, że droga ta wcześniej nie została uporządkowana po inwestycji wodno-kanalizacyjnej. 

Pani Elżbieta Tomczyk podała nr telefonu 89 642 26 pod który można dzwonić do firmy 

recykling w przypadku problemów.   

 

Radna Zofia Stankiewicz odnosząc się do podatku śmieciowego a co za tym idzie ulgi dla 

rodzin wieloosobowych oraz wsparcia przy zakupie pojemników powiedziała, że jest 

przekonana, że wszyscy wójtowie i burmistrzowie będą w tym kierunku zmierzać na 

zgromadzeniu związku. 

Następnie radna przedstawiła informacje istotne dla rolników na temat skupu zbóż i żywca z 

odbytego spotkania z wiceministrem w Olsztynie. Z uwagi na niskie ceny skupu zbóż i żywca 

Powiatowa Izba Rolnicza będzie występować z pismem do Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. 

Radna wspomniała, że wnioskowała na spotkaniu o uproszczenie przepisów tym 

gospodarstwom, które wyrażaj wolę sprzedaży produktów przetworzonych. 

 

Radny Andrzej Bartnicki wracając do wypowiedzi radnej Stankiewicz powiedział, że skoro 

wójtowie, burmistrzowie rozumieją temat, że mieszkańców nie stać, to skąd taka opieszałość 

w podejmowaniu uchwał na zgromadzeniu. Rady uważa, że działania w tym temacie idą zbyt 

wolno. 

 

Radna Stankiewicz zapewniła, że jutro z panem wójtem przedstawią problem. 

 

Radna Barbara Stabińska zapytała o kryteria dochodowe przy składaniu wniosków na zakup 

podręczników do szkoły dla uczniów. Następnie radna prosiła o wyjaśnienie charakteru praca 

osoby zatrudnionej do realizacji projektów unijnych w filii przedszkola w Brzydowie i 

Starych Jabłonkach.  

 

Wójt Gminy Ostróda odnosząc się do pierwszego pytania powiedział, że temat 

dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów jest realizowany od lat szczegóły omówi 

Pani Janina Roman Kierownik Referatu Oświaty, zaś w zakresie projektu pan wójt powiedział 

: „gmina jest beneficjentem projektu, dyrektor przedszkola w Starych Jabłonkach będzie 

podpisywać umowę na dodatkowe trzy etaty, jeden etat w Brzydowie, w Starych Jabłonkach 

dwa w tym pomoc. Koordynator został powołany w formie konkursu. Na dzień dzisiejszy jest 

zapewnienie, że są środki na okres dwóch lat. Przez dwa lata funkcjonujący oddziału w 

Brzydowie nie będzie obciążał budżetu gminy. Warunkiem projektu jest to, że po dwóch 

latach oddział musi funkcjonować, przez następne trzy lata. W ramach projektu pozyskane 

zostały środki na adaptacje pomieszczeń w Brzydowie. Oddział w Brzydowie nieformalny już 

działał, obecnie zmierza się do tego aby dzieci było więcej i aby trafiły dzieci z Durąga. 

Utworzenie oddziału przyzwyczai rodziców do kierowania dzieci do szkoły w Durągu a nie 

do szkoły w Szczepankowie. W ramach projektu jest dowożenie dzieci. Projekt został 

przygotowany przez Pana Piotra Kołodziejskiego ze Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom 

Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej” w Ostródzie osobę, która zawodowo pisze projekty. 

 

Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowin powiedziała, że w ostatnim czasie odbyło się 

płukanie wodociągu w Ostrowinie co znacznie pogorszyło stan rur. Prosiła o znalezienie 

środków na kanalizacje co poprawiłoby znacznie życie mieszkańców. 

 

Pan Bogusław Fijas powiedział, że procesy inwestycyjne trwają kilka lat a będąc na zebraniu 

dokładnie wyjaśnione zostało mieszkańcom jakie są możliwości techniczne. Ostrowin, 
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Lichtajny, Górka, Morliny, Ornowo są to miejscowości, które potrzebują kanalizacji „nie dziś 

ale wczoraj”. Gmina nie ma takich możliwości, żeby w ciągu pół roku, roku mogła wszystko 

przygotować. W przyszłym roku czeka gminę duże wezwanie gmina wręcz została zmuszona 

do zrobienia opaski, gdyż rozpoczyna się budowa węzła Górka, zadanie takie będzie 

wnioskowane do zapisania w budżecie. Nie wszystko jest w gestii wójta, czy złej woli rady, 

tu wszyscy zdają sobie sprawę, że te tematy są nagłe, pilne. O kolejności miejscowości trudno 

mówić, gdyż czasami sytuacja wymusza, ale żeby to wszystko było zrobione potrzeba trzech, 

czterech lat. Pan wójt podkreślił, że na spotkaniu z mieszkańcami Ostrowina sprawę 

dokładnie tłumaczył, dodał że żałuje że na spotkaniu nie była obecna pani sołtys. 

 

Pani Pych usprawiedliwiła się ze swojej nieobecności i powiedziała, że po zebraniu 

mieszkańcy słowa wójta odebrali tak, „że jak tylko zostanie sprzedany poligon będzie 

zrobiona kanalizacja”. 

 

Pan wójt „różnie odbierają mieszkańcy, różnie odbiera każdy z nas. Trudno, żeby wójt i pani 

sołtys każdemu mieszkańcowi tłumaczył, że powiedziane było tak, czy owak. Ze spotkania 

jest protokół i wyraźna deklaracja wójta została zapisana. Na pewno nie ma zapisu, że to ad 

hoc będzie zrobione, gdyż takich deklaracji składać nie jestem w stanie”. 

 

Radny Łukasz Nowicki prosił aby na jutrzejszym spotkaniu związku gmin przedstawić 

jeszcze jeden problem a mianowicie fakt, że w wielu miejscowościach w przejściowym 

etapie, gdzie jeszcze nie były podpisane umowy z operatorami wywóz był jednokrotny. 

Usługa była wykonana na koniec miesiąca,  mieszkańcy pytają jak będzie to rozliczane 

ponieważ usługa została wykonana połowicznie. 

 

Radny Tomasz Klimecki wyjaśnił, że umowa została podpisana 8 lipca i do tej pory jeżeli 

były terminy wywozu od 1 do 8 lipca powinno robić to Rudno. 

 

Pan wójt nadmienił, że jeżeli ma zgłosić problem to musi znać dokładnie miejsce zdarzenia, 

tj. miejscowość i ulicę, wówczas można liczyć na konkretną odpowiedź. 

 

Z uwagi na obecność Pani Janiny Roman Kierownik Referatu Oświaty Kultury i Sportu 

Przewodniczący Rady prosił o udzielenie informacji na zadane wcześniej pytanie radnej 

Barbary Stanińskiej w sprawie kryterium zakupu podręczników.  

 

Pani Janina Roman Kierownik Referatu Oświaty Kultury i Sportu odpowiedziała, że 

realizacja wyprawki szkolnej odbywa się w szkołach, głównym kryterium otrzymania 

wyprawki jest dochód. 

 

Ad. 8. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Nie udzielono odpowiedzi. 

 

Ad. 9. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Pani Halina Piotrowska nauczycielka Przedszkola 

Samorządowego w Pietrzwałdzie, która wcześniej napisała skargę do rady na działalność pani 

dyrektor tegoż przedszkola, na pisemną odpowiedź Przewodniczącego Rady wystosowała 
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pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pan Wiczkowski poinformował, że po 

uprawomocnieniu się statutu sprawą zajmie się komisja rewizyjna. 

 

Ponadto Pan Andrzej Wiczkowski poinformował, że w dniu 7 września planuje się 

zorganizować uroczystą sesję wyjazdową w Pietrzwałdzie z okazji 650- lecia istnienia. 

 

Na zakończenie Pan Wiczkowski apelował o wsparcie finansowe rodziny poszkodowanej w 

wyniku pożaru w Kajkowie.  

 

Więcej informacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 10. 

Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski  zamknął 

obrady XL  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 10:20. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

    Zaprotokołowała:            Sekretarz obrad:                          Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                         Andrzej Wiczkowski 

 

 

 


