
1 

 

       Protokół nr XLIII/2013 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 7 października 2013r. godz. 9:00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

 

Po stwierdzeniu quorum – aktualnie 13 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 

15 radnych) – prowadzący obrady Andrzej Wiczkowski  powitał wszystkich obecnych  

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

Wawrzyńskiego, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską, Skarbnika Gminy Danutę 

Kucharczuk, 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 Rada powołał radnego Dominika Serafina. 

Na wniosek Przewodniczącego obrad Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na nie czytanie 

podstaw prawnych w projektach uchwał. 

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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2013-2016. 

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

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku 

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

7. Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej 

oraz zasad jej poboru. 

8. Podjęcie uchwały uchylający uchwałę w sprawie zaliczenia wsi Glaznoty, Wygoda  

i Wysoka Wieś do III okręgu podatkowego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zwierzewo gm. Ostróda. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy 

Ostróda. 

12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.  

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XLI 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 XLI 

sesji.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

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

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół w obrad XLII uroczystej 

sesji Rady Gminy Ostróda odbytej w Pietrzwałdzie. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  XLII 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: 
Zarządzenia: 

1. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej naboru na wolne stanowisko pracy Sekretarza Gminy 

Ostróda. 

Pan Bogusław Fijas poinformował, że od 11.09.2013r. Pan Cezary Wawrzyński pełni funkcję Sekretarz 

zastępując Pana Andrzeja Pęzińskiego.  Do konkursu na stanowisko sekretarza stanęły dwie osoby i 

komisja dokonała wyboru Pana Cezarego Wawrzyńskiego. Ponadto Wójt poinformował, że stosunek 

pracy z poprzednim sekretarzem Panem Pęzińskim został rozwiązany, obecnie jest w trakcie leczenia  

i pobiera zasiłek rehabilitacyjny.  
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2. w sprawie nabycia nieruchomości  

3. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego 

4. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego 

5. w sprawie zamiany nieruchomości 

6. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i 

równorzędnych im komórek organizacyjnych 

7. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. 

      8.   w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego gminy Ostróda lokalu, który 

            przeznacza się na wynajem jako lokal socjalny 

9.  w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod 

nazwą: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: „Budowa    infrastruktury technicznej   dla 

strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda”. 

Pan Wójt poinformował, że inwestycja zostaje uruchomiona, gmina jest na etapie wyłonienia inżyniera 

kontraktu. W przyszłym roku planuje się uzbrojenie tej części poligonu, który jest przeznaczony na strefę 

przedsiębiorczości. 

10. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością 

11. w sprawie powołania komisji przetargowej 

12. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego 

13. zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnych kwot pomocy udzielonej z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych oraz wysokości dopłat przyznawanych osobom uprawnionym na 2013 rok.  

14.  w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Adaptacja 

budynku nr 2 na Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie”. 

Pan Fijas dodał, że gmina otrzymała środki w wysokości 300 tys. zł na prace adaptacyjne 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie. 

 

Spotkania,  Konferencje, Uroczystości: 

1. Uroczystości obchodów II wojny światowej, 

2. Uroczysta inauguracja gminnego roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół  w Lipowie, 

3. Uroczysta inauguracja powiatowego roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół Rolniczych  

w Ostródzie, 

4. Organizacja Dożynek Gminne w Lubajnach, 

Pan Wójt podziękował wręczając kwiaty radnej Annie Lewandowskiej i sołtysowi sołectwa Zwierzewo za 

zaangażowanie i wzorowy przebieg Dożynek Gminnych . Dodał, że temat przyszłorocznych dożynek jest otwarty. 

5. Otwarcie placu zabaw w Lichtajnach, 

6. Udział w Komisjach Stałych Rady Gminy, 

7. Uroczysta Sesja w Pietrzwałdzie, 

Pan Wójt podziękował za organizacje sesji uroczystej Pani Andrzejowi Wiczkowskiemu i sołtysowi sołectwa 

Pietrzwałd Panu Henrykowi Malik.  

8. Uroczyste otwarcie Zakładu OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. w Górkach, 

Pan Wójt poinformował, że zakład wykupił 11 ha, obecnie użytkuje 4 ha wszystko możliwe, że w przyszłym roku 

rozpocznie się inwestycja związana z budową bliźniaczego zakładu oferującego nowy produkt.  

9. Jubileusze 50- lecia pożycia małżeńskiego, 

10. Zarząd ZLOT-u, 

11. Rada Fundacji ATUT, 

12. Odbiór chodnika w Durągu, 

13. Odbiór drogi ul. Bursztynowa w Wałdowie, 

Pan Wójt podziękował radnym za zrozumienie, ponieważ inwestycje udało zrobić się w tym roku i efekt został 

osiągnięty.  

14. Spotkanie w sprawie odbioru kotłowni w Szyldaku, 

Tu pan wójt poinformował, że temat kotłowni ze strony urzędu został zakończony, inwestycja sfinansowana 

została z funduszy agencyjnych. Obecnie kotłownia została przekazana w użyczeniu trzech wspólnot, które mogą 

dokonać wyboru operatora. Pan wójt cieszy się z doprowadzeniem tematu do końca. Ponadto dodał, że pojawił 

się pomysł, żeby w części kotłowni zlokalizować punkt biblioteczny. Ze strony gminy będzie propozycja 

wybudowania kilkanaście metrów chodnika do części budynku i przy okazji zostanie dokończona część chodnika 

w Szyldaku. 
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15. Udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”, 

Pan Wójt nadmienił, że w dniu 15 października odbędzie się Zgromadzenie, na którym głosowany będzie projekt 

uchwały mówiący o dopłatach, zwolnieniach z opłat za śmieci miejscowości Rudna, Pobórza i Jankowca oraz 

określający ulgi dla rodzin wielodzietnych - trzecie i następne dziecko będzie zwolnione z opłat. 

16. Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia  Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy w Brodnicy, 

Na spotkaniu konsultowano powstanie w Samborowie przy rzece Drwęca  na obecnym polu namiotowym, 

przystani kajakowej za kwotę 100 tys. ze środków unijnych. Stowarzyszenie środków nie posiada a bez wkładu 

własnego środków nie można pozyskać,  działania dalsze są podejmowane w tej kwestii. 

17. Rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego, 

 Wójt gm. Ostróda  podziękował Pani  Marcie Podgórskiej za zorganizowanie konkursu oraz fundatorom 

nagród, którym były  nadleśnictwa.  

18. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego (PROW),  

Kontrola dotyczyła boiska w Starych Jabłonkach, do której nie wniesiono uwag.  

19. Uroczyste wręczenie stypendiów „Równe Szanse” w Morągu, 

20. Organizacja Mazurskiego  Dnia Ziemniaka w Kraplewie, 

21. Udział w posiedzeniach zebrań wiejskich. 

                                          Przygotowanie projektów uchwał: 

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

na lata 2013-2016. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013r. 

3. Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku 

leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia. 

4. Podjęcie uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad jej 

poboru. 

5. Podjęcie uchwały uchylający uchwałę w sprawie zaliczenia wsi Glaznoty, Wygoda  

i Wysoka Wieś do III okręgu podatkowego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miejscowości Zwierzewo gm. Ostróda. 

 

Sprawozdanie Wójta - stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

W trakcie przedstawianego sprawozdania na salę obrad przybył radny Janusz Sadowski  

i Józef Wiśniewski, aktualnie w sesji uczestniczy 15 radnych. 

 

Radna Zofia Stankiewicz nawiązując do planowanego Zgromadzenia Związku powiedziała, 

że na Walnym Zgromadzeniu wnioskowano o dopłaty do rodzin wieloosobowych. 

Pan Wójt wyjaśnił, że w przypadku rodzin wieloosobowych może być pewien problem, gdy 

w jednym środowisku przebywać będzie wiele osób, mających kilka źródeł dochodów. 

Należy skupić się na rodzinach wielodzietnych. 

 

Pan Andrzej Wiczkowski odczytał podziękowania, które wpłynęły na jego ręce od Pani Beaty 

Sobolewskiej z Grabinka, skierowane do Pani Marty Podgórskiej za okazaną życzliwość, 

która polegała na bezinteresownej pomocy przy dowozie córki na uroczystość wręczenia 

stypendiów „Równe Szanse” w Morągu. 

Na sale obrad poproszona została Pani Marta Podgórska. 

Z sali słychać brawa. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2013-2016. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

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

głosowało 15 radnych. 
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-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 4 głosy. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIII/244/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 października 2013r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2013-2016 

– stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Wójt Gminy Ostróda, który powiedział: „projekt był przedstawiony na komisji 25 września, 

radni nad projektem przeprowadzili głosowanie, następnie 4 października odbyło się kolejne 

posiedzenie komisji, gdzie trzy zadania budziły wątpliwości jednak formalnych wniosków nie 

było”. 

Pan Wójt odniósł się do poszczególnych zadań: 

1/Zaopatrzenie Zakładu OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o. w Górkach w wodę. 

Tu Pan Fijas przedstawił warunki techniczne wydane dnia 30 czerwca 2012r. Warunki 

określają,  że do dnia 31.12.2013r. gmina będzie miała możliwości dostarczania wody w 

wysokości 5m3/h i 120 m3 na dobę. Od dnia 1.01.2014r.  do 15m3/h i 130m3/ na dobę. Dalej 

powiedział, że warunki należy spełnić, zostało podpisane porozumienie z zakładem w 

partycypacji kosztów budowy dodatkowego zasilenia, co jest z korzyścią dla gminy. Zakład 

wykonuje dokumentacje, zakupuje materiały. Obowiązkiem gminy jest dostarczenie wody i 

odebranie ścieków. Pan Wójt prosił o zaakceptowanie zadania. 

2/Droga w Idzbarku:  

Wójt Gminy Ostróda stwierdził, że obowiązkiem gminy jest budowa dróg, ale również 

wspieranie inicjatyw oddolnych. Mieszkańcy Idzbarka przygotowali materiał na kwotę ok 40 

tys., dlatego obowiązkiem gminy jest to wykorzystać. Należy być zawsze otwartym na 

inicjatywy oddolne. Temat dróg jest zawsze ważny, priorytetowy. To, że w nazwie pojawił się 

zapis I etap, to tylko dlatego, że nie załatwia remontu całej drogi i nie wskazuje, że w 

przyszłorocznym budżecie trzeba będzie dokańczać. 

3/Ogrodzenie boiska w Starych Jabłonkach: 

Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że wykonanie ogrodzenia jest niezbędne, żeby to co zostało 

wykonane przyniosło efekt. Obecnie jest plac, aby mogło to być boisko musi być ogrodzenie, 

piłkochwyty, bramki, wówczas wiosną będzie można oddać do użytku. Dodał, że problem 

będzie z utrzymaniem boiska, ponieważ wymaga wiele prac konserwatorskich i 

pielęgnacyjnych. Zadanie nie zwiększa deficytu. 

Reasumując Pan Bogusław Fijas  powiedział, że nie będzie wprowadzał autopoprawek do 

budżetu i prosił o przyjęcie zadań do realizacji w tegorocznym budżecie. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski potwierdził odbyte posiedzenia komisji, na 

których analizowane były różne spojrzenia na poszczególne zadania i dobrze, że została 

wyjaśniona sprawa wody. Zdaniem Pana Wiczkowskiego, radni powinni być poinformowani 

o wydanych warunkach technicznych dziś gmina musi się z zawartego dokumentu wywiązać. 
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Często tak jest, że rada staje przed dylematem „przed drzwiami” nie mając żadnego ruchu. 

Zadanie mogło zostać wpisane do budżetu informując radnych o konieczności, wówczas nie 

budziłoby żadnej kontrowersji. Dużym zaniedbaniem radnych byłoby niedociekanie 

możliwości niewydawania tych pieniędzy. 

Odnosząc się do dróg Pan Wiczkowski powiedział, że drogi są priorytetem całej rady i jak 

widać również wójta, gdyż tych dróg trochę zostało wyremontowanych. Inwestycja w 

Idzbarku poprzedzona jest działaniem sołtysa i mieszkańców, pomoc jest słuszna i 

niewątpliwa. Stwierdził, że nie ma co się dziwić radzie ponieważ każdy radny tak słabe drogi 

ma również u siebie. 

Reasumując Przewodniczący Rady powiedział, że były to dylematy przedstawione na komisji  

dyskusja jest zawsze potrzebna i konieczna, ponieważ pieniądze są publiczne i trzeba o nich 

maksymalnie długo rozmawiać. 

 

Radny Andrzej Bartnicki w nawiązaniu do boiska w Starych Jabłonkach powiedział, że 

brakuje mu ze strony urzędu zapewnienia, że nikt nie przewidział budowy ogrodzenia. Radny 

dodał, że na ten temat ma wyrobione pewne zdanie, dlatego odpowiednio zagłosuje. 

 

Wójt Gminy Ostróda powiedział, że trudno jest odpowiadać za zadanie w momencie, kiedy 

nie pełniło się funkcji wójta i kiedy radni przyjmowali wniosek do aplikacji. Pan wójt 

nadmienił, że to był moment, gdzie należało zapoznać się z projektem. Dzisiejsze zadania 

zostały wnikliwie przez Radę przeanalizowane. Pan wójt stwierdził, że uwagi radnych są 

słuszne, jednak sam nie może za wszystkich odpowiadać. Prosił radnych aby na przyszłość 

byli równie wnikliwi jak dziś w opracowanych projektach i rozstrzygnięciach. 

 

Radny Łukasz Nowicki odnosząc się do zmian w budżecie powiedział, że byłaby pełna zgoda, 

odnośnie drogi w Idzbarku, gdyby inicjatywa wyszła od strony gminy. W tej sytuacji gdy na 

tak znaczącą kwotę został pozyskany materiał nie ma wyjścia, ponieważ inicjatywa 

mieszkańców była na dużą skalę zakrojona. Dodał, że drogi w Idzbarku są wzorowe 

szczególnie w centrum wsi. 

W przypadku pozostałych zmian w budżecie radny rozumie pieczołowitość rozpatrywania 

różnego rodzaju wydatków i przyznaje, że rada nie ma w takiej sytuacji żadnego wyjścia, 

ponieważ inwestycja ze środków na ponad 300 tys. może się okazać, że będzie 

zdewastowana. Dodał, że boisko w Starych Jabłonkach należy zabezpieczyć przed zimą. 

Natomiast w przypadku zakładu w Górce radny dziwi się wszelkim wątpliwościom. Jako 

argument mówiący za przyjęciem zadania radny podał fakt dokonania wyboru gruntów na 

terenie gminy Ostróda i wybudowania zakładu. Poza miejscami pracy pojawi się po kilku 

latach wysoki podatek. Po zrealizowaniu inwestycji korzyścią dla zakładu budżetowego 

będzie duży pobór wody co spowoduje, że zakład będzie w lepszej kondycji finansowej i w 

konsekwencji może dojść do ograniczenia wzrostu ceny wody dla mieszkańców. 

 

Radny Dominik Serafin twierdzi, że radni zbyt późno dowiedzieli się o remoncie drogi w 

Idzbarku. Następnie swoje pytanie skierował do sołtysów i zapytał, czy w przypadku gdyby 

uchwała nie została podjęta, czy wiadome byłoby żeby z funduszu sołeckiego przeznaczyć na 

następny rok pieniądze i pomóc gminie? 

 

Sołtys sołectwa Idzbark Witold Bojar prosił o zaakceptowanie zmian w budżecie. 

Poinformował, że materiał na drogę był zakupiony z prywatnych środków pozyskanych  

z organizowanych imprez i festynów lokalnych, ponadto w poprzednim roku sołectwo 

pozyskało 850 ton destruktu na remont drogi na kolonie Idzbark. W związku z powyższym 

inicjatywa oddolna mieszkańców jest jak najbardziej uzasadniona.  



7 

 

 

Radna Barbara Stabińska powiedziała, że temat boiska toczy się kilka lat, jeżeli doszło do 

wykonania płyty to należy ogrodzić. Boisko jest majątkiem gminy, które będzie służyło 

ościennym mieszkańcom. Pieniądze przeznaczone na ogrodzenie boiska będą przeznaczone w 

dobrym celu. 

 

Radny Andrzej Bartnicki prosił o zamknięcie dyskusji w tym punkcie, co uczynił 

Przewodniczący obrad. 

 

Więcej 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 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 2 głosy. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIII/245/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 października 2013r.  
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013r. – stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, 

podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIII/246/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 października 2013r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku 

leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia – stanowi załącznik nr 

5 do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz 

zasad jej poboru. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

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

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIII/247/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 października 2013r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad jej 

poboru – stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaliczenia wsi Glaznoty, Wygoda  

i Wysoka Wieś do III okręgu podatkowego. 

 

Głos zabrała radna Lila Brzózka, która w imieniu rolników zapytała co zmieniło się na 

obecnych gruntach skoro dalej są te same kamienie i doły. Teren jest bardziej atrakcyjny 

turystycznie, ale dla rolników nic się nie zmienia. Radna potwierdza, że wzrost podatku jest 

niewielki jednak patrząc na pozostałe podwyżki ceny wody, śmieci  łącznie wzrastają wydatki 

budżetu domowego rolnika. Radna prosiła radnych o zastanowienie się nad głosowaniem. 

 

Pan Andrzej Wiczkowski potwierdził powyższe i nadmienił, że wpływ 4 tys. do budżetu 

gminy jest niewielki. Każda kwota w rolnictwie jest potrzebna i nic się nie stanie jak takie 

pieniądze nie wpłyną do kasy budżetu. 

 

Radny Andrzej Bartnicki odnosząc się do projektu uchwały stwierdził, że uchwała jest 

porządkująca. Zapytał czym różnią się mieszkańcy Kajkowa, Lichtajn, Górek od tych, które 

były wyłączone w latach 80 –tych. Radny uważa, że należy to uporządkować tym bardziej, że 

na terenie gminy obowiązują strefy podatkowe. 

 

Radna Zofia Stankiewicz wyjaśniła, że jeżeli chodzi o strefy podatkowe, to dotyczą one tylko 

podatku od nieruchomości a nie podatku od gruntów rolnych. 

   

Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 6 głosów, 

-„przeciw” - 8 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów nie podjęła uchwały. 

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaliczenia wsi Glaznoty, Wygoda  

i Wysoka Wieś do III okręgu podatkowego -  stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

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

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIII/248/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 października 2013r.  

w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zwierzewo gm. Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIII/249/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 października 2013r.  

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miejscowości Zwierzewo gm. Ostróda – stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu.  

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków  usytuowanych na terenie Gminy Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady wnioskował o nie czytanie całego projektu uchwały z uwagi na jego 

obszerna zawartość. 

Rada jednogłośnie na powyższe wyraziła zgodę. 

Uwag nie zgłoszono do projektu uchwały. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIII/250/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 października 2013r. w 

sprawie określenia zasad udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do 

rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Ostróda – stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 

Ad. 12. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 
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Radny Andrzej Bartnicki nawiązując do nie podjętej uchwały uchylającej uchwałę w sprawie 

zaliczenia wsi Glaznoty, Wygoda i Wysoka Wieś do III okręgu podatkowego, odnosząc się do 

tych radnych, którzy głosowali przeciw stwierdził,  aby podjęli taką uchwałę w nazwie której 

nie byłoby Gminnej Rady Narodowej. 

Następnie radny przedstawił obecną sytuację pogorzelców z miejscowości Kajkowo, 

podziękował za ofiarność mieszkańcom a w szczególności radnemu powiatowemu Witoldowi 

Bojarowi. 

Ponadto odnosząc się do odbytej uroczystości Święta Ziemniaka w Kraplewie wyraził swoje 

niezadowolenie z rozdawanych identyfikatorów VIP. Radny zapytał, czym różni się radny 

Andrzej Bartnicki od Przewodniczącego Rady Andrzeja Wiczkowskiego, dodał, że poczuł się 

jako radny „drugiej kategorii”. 

 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że gmina Ostróda była współorganizatorem imprezy i 

odpowiedzialna tylko za to, co działo się na placu, natomiast zaproszenia VIP-owskie 

wręczane były przez pracowników stacji, bez żadnej roli wójta. Pan wójt dodał, że takie 

zaproszenie otrzymał również w momencie kiedy pojawił się na placu. Nadmienił, że nie 

wnika jakim kluczem dokonano podziału wręczania identyfikatorów powtarzając, że były to 

ustalenia Dworu w Kraplewie i Pomorsko - Mazurskiej Stacji w Szyldaku. 

 

Radny Bartnicki sprostował i nadmienił, że uwaga jest skierowana do współorganizatora a nie 

do pana wójta personalnie. 

Następnie nawiązując do przedstawionego sprawozdania wójta gminy Ostróda i wydanego 

zarządzenia w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod 

nazwą: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: „Budowa    infrastruktury 

technicznej   dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” radny Bartnicki zapytał, czy 

rolą inżyniera kontraktu będzie ogłoszenie przetargu na zadanie. 

 

Pan Wójt poinformował, że w tej sprawie poprosi Pana Jana Brzozowskiego, który udzieli 

wyjaśnień jaką rolę pełni inżynier kontraktu. Dalej Pan Fijas powiedział, że do przetargu 

stanęło kilka firm, jest duża rozbieżność ceny usługi, przetarg odbył się we czwartek. 

 

Następnie radny Andrzej Bartnicki nawiązując do rozmowy pana wójta z radną Stankiewicz, 

na temat Związku Gmin powiedział, że mimo, iż oboje są przedstawicielami Związku to nie 

widzi współpracy pomiędzy panem wójtem a radną. Radny zapytał czy zdaniem wójta 
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Związek radzi sobie z odpadami. Czy nie ma zagrożeń dla gminy w sytuacji gdy wynik 

związku będzie „mizerny”. 

 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że nie ma rozbieżności jeśli chodzi o stanowisko wójta i 

radnej. Uchwały są na etapie dopracowywania,  zostały przygotowane przez zarząd i dyskusja 

nad nimi będzie na zgromadzeniu. Dalej odnosząc się do sytuacji finansowej pan wójt 

powiedział, że na dzień dzisiejszy zagrożeń nie ma. Ponadto za wcześnie jest, żeby mówić o 

ściągalności i wynikach a co do przejęcia przez Związek ustawy śmieciowej to zawsze miał 

obawy. „Związek funkcjonuje na terenie gminy, jedynym płatnikiem jest Związek i zależy 

wszystkim na tym, żeby Związek był w stanie płacić dla Zakładu”. 

 

Radny Łukasz Wolf nawiązując do projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

zaliczenia wsi Glaznoty, Wygoda i Wysoka Wieś do III okręgu podatkowego złożył wniosek 

aby w uchwale Nr III/16/88 Gminnej Rady Narodowej z dnia 23 września 1988r. ująć 

również wieś Samborowo. 

 

Przewodniczący obrad wyjaśnił, że uchwała Gminnej Rady Narodowej nie jest uchwałą Rady 

Gminy więc takiej możliwości nie ma. Nie można zmienić uchwały Gminnej Rady 

Narodowej lecz można ją uchylić, dziś Rada większością głosów nie wyraziła zgody na jej 

uchylenie. 

W chwili obecnej przybyła Pani Magdalena Wajdyk inspektor d/s zamówień publicznych, 

która udzieliła odpowiedzi na wcześniej zadane pytanie radnego Andrzeja Bartnickiego w 

zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. 

Pani Wajdyk odpowiedziała, że inżynier kontraktu będzie odpowiadał za procedurę 

przetargową. 

Więcej pytań nie zgłoszono w tej kwestii. 

 

Radny Marek Szostek nawiązując do uroczystości Dnia Ziemniaka w Kraplewie sprostował 

pana wójta i powiedział, że Stacja Hodowli Ziemniaka w Szyldaku nazywała się kiedyś 

natomiast obecnie pełna nazwa brzmi Pomorsko-Mazurska Hodowla Ziemniaka. Radny 

wytłumaczył się z otrzymanej przez siebie wejściówki. 

Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowin wnioskowała, o dokończenie remontu drogi na 

której wiosną nawieziono gruz budowlany oraz wspomniała o potrzebie inwestycji wodno- 

kanalizacyjnej. 
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Pan Wiczkowski nawiązując do remontów dróg powiedział, że na ostatnim posiedzeniu 

komisji wspólnych był wniosek do pana inspektora, aby na kolejne wspólne posiedzenie 

komisji przedstawione zostały koszty wszystkich remontów dróg dokonanych na terenie 

gminy oraz  planowane remonty w 2013r. Przewodniczący dodał, że  ostatnio dróg 

wyremontowanych zostało wiele, sporo czeka również do remontu, dlatego radni chcieliby 

znać terminy prac nad pozostałymi drogami. 

  

Radna Zofia Stankiewicz podziękowała  sołtysowi wsi Idzbark Panu Witoldowi Bojar za duże 

zaangażowanie w rozwój wsi. Następnie nawiązując do przedstawicielstwa w związku gmin 

„Czyste Środowisko” powiedziała, że w działaniach wójta i radnej nie ma żadnej rozbieżności 

i wyjaśniła, że Pan Wójt częściej bywa w strukturach związku z racji pełnionej funkcji 

członka Zarządu. 

Następnie radna przekazała informacje na temat obowiązującego rozporządzenia w sprawie 

podatku VAT, dotyczy nabywania paliwa przez rolników i przedsiębiorców. 

 

Radny Andrzej Bartnicki wnioskował o wygospodarowanie środków z budżetu na zmianę 

nośnika energii w jednej ze świetlic na terenie gminy mimo, że odrębnie wpłynie wniosek 

Komisji Rewizyjnej w tej kwestii. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że wnioskował o przedstawienie zestawienia zużycia 

energii elektrycznej we wszystkich świetlicach, jednak takiej informacji nie uzyskał. Dodał, 

że ogrzewanych elektrycznie jest 11 świetlic i istnieją obawy, żeby nie doszło do powtórzenia 

sytuacji w jednej ze świetlic. Przewodniczący prosił o przygotowanie zestawienia na 

najbliższe posiedzenie komisji. 

 

Radna Zofia Staniewicz zobligowała się do przedstawiania bieżących informacji z Walnego 

Zgromadzenia Związku i zaproponowała aby sprawy z Zarządu Związku przedstawiał Pan 

Wójt. 

Wójt Gminy na powyższe wyraził zgodę. 

 

Kolejno głos zabrała radna Lila Brzózka, która w imieniu mieszkańców Klonowa i Wysokiej 

Wsi podziękowała panu wójtowi za dodatkowy kurs autobusu. 
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Radny Łukasz Nowicki nawiązując do wypowiedzi Pana Wiczkowskiego i tematu zużycia 

energii w świetlicach prosił, żeby pozostałe komisje wstrzymały się nad pracą w tym zakresie, 

ponieważ ostatnio został wprowadzony duży zamęt i Komisja Rewizyjna nie mogła 

wykonywać swoich obowiązków. Dodał, że na posiedzenie wspólne komisji zaproszone 

zostały wszystkie osoby, które zaprosiła Komisja Rewizyjna. „Osoby te posiedziały na 

komisji a następnie bezproduktywnie musiały odjechać”.  Ponadto wyjaśnił, że skoro Rada 

zleciła Komisji Rewizyjnej kontrole określając termin do 31 października, to komisja ma  

w obowiązku wypracować wnioski. Dziś cała rada kontroluje zużycie energii w świetlicach  

i w konsekwencji  dezorganizuje pracę Komisji Rewizyjnej. 

 

Pan Wiczkowski wyjaśnił, że tematem komisji nie była kontrola tylko sposób przekształcenia 

ogrzewania, zmiana nośnika energii. Dodał, że nie ulega wątpliwości, iż ogrzewanie  

w świetlicach musi zostać zmienione.  

 

Ad. 13,14 

Nie zgłoszono żadnych interpelacji i odpowiedzi. 

 

Ad. 15. 

Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski  zamknął 

obrady XLIII  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 10:36. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

    Zaprotokołowała:            Sekretarz obrad:                          Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                 Dominik Serafin                         Andrzej Wiczkowski 

 

 

 


