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P R O T O K Ó Ł Nr VII/15 

z obrad VII Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2014-2018 

odbytej dnia 27 kwietnia 2015r. o godz. 14:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

 

Obrady VII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14:00. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych) 

– prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał wszystkich obecnych w tym: Wójta Gminy 

Ostróda Pana Bogusława Fijasa, Skarbnika Gminy Panią Danutę Kucharczuk, Radcę 

Prawnego Panią Katarzynę Borowską, Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki 

Przestrzennej Pana Artura Lewartowskiego, Panią Bernadettę Chyżyńską z redakcji dziennika 

Nasz Głos, 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 Annę Lewandowską 

Wiceprzewodniczącą Rady. 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2015 rok. 

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

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Ostróda prowadzenia spraw  

z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, 

Górka i Lipowiec. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/41 położonej w obrębie  

i miejscowości Morliny gmina Ostróda. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, 

obręb Kajkowo, gmina Ostróda. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. 

Ostróda. 

11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14.  Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.                                                   

  

Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas złożył następujące wnioski dotyczące zmian 

porządku obrad, proponując wprowadzić : 

1/. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą   

     Dąbrówno dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Dąbrówno  opieką i usługami 

     świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie  

     Gminy Ostróda. 

2/. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin  

     zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz ustalenia  

     obniżek dla osób pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych. 

Więcej zmian do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał poszczególne wnioski pod głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie przyjęli zgłoszone przez Wójta 

Gminy Ostróda wnioski dotyczące zmian porządku obrad. 

Nowy porządek obrad VII sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2015 rok. 

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

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Ostróda prowadzenia spraw  

z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, 

Górka i Lipowiec. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/41 położonej w obrębie  

i miejscowości Morliny gmina Ostróda. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, 

obręb Kajkowo, gmina Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. 

Ostróda. 

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą   

Dąbrówno dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Dąbrówno  opieką i usługami 
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świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie  

Gminy Ostróda. 

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin  

zajęć logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz ustalenia      

obniżek dla osób pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych. 

13. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16.  Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.                                                   

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad VI Sesji Rady Gminy był wyłożony 

do wglądu na stanowisku ds. obsługi Rady jak i dostępny jest na sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół z obrad VI sesji. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 

14 radnych. 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

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

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami, przedstawił Pan Bogusław Fijas. 

Zarządzenia 

1. W sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod 

nazwą: ,,Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda, 

 

2. W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż prawa własności działki 

niezabudowanej, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, 

stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działka ew. nr 144/84  

o pow. 0,1177 ha, 

 

3. W sprawie wykonania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 

2014 rok. 

 

4. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów 

samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze 

Straże Pożarne z terenu Gminy Ostróda. 
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5. W sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego(dot. nieruchomości  

w Kątnie).  

 

6. W sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania 

wykorzystywanych do dnia 28 lutego 2015 r. na potrzeby wydawania dowodów 

osobistych w Urzędzie Gminy Ostróda. 

 

7. W sprawie nabycia nieruchomości (nieodpłatnie przekazana od ANR, działka  

w Małej Rusi). 

 

8. W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o których mowa w art. 

37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych za 2014 

 

9. W sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych 

w Urzędzie Gminy Ostróda. 

 

10. W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia 

wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 

 

Spotkania, konferencje 

1. Spotkanie samorządów z Energą S.A. w Olsztynie. 

2. Zarząd Związku Gmin „Czyste Środowisko”.  

3. Gala otwarcie Centrum Targowo – Konferencyjnego Expo Arena S.A.  

w Ostródzie. 

4. Otwarcie świetlicy wiejskiej w Napromie i Idzbarku. 

5. Spotkanie z firmą Strabag. 

6. Spotkanie z Wójtem Gminy Dąbrówno. 

7. Spotkanie z Panią Nadleśniczy Nadleśnictwa Iława Panią Anną Krzyżanowską. 

8. Spotkanie z firmą Budimex. 

9. Spotkanie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Ostródzkiego. 

10. Dyskusja Gmin należących do Związku Gmin „Czyste Środowisko”. 

11. Obchody XX-lecia Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom Potrzebującym”. 

12. Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

Przygotowanie projektów uchwał zgodnie z porządkiem obrad sesji. 

 

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono. Sprawozdanie Wójta o pracy  

w okresie między sesjami - stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2015 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Danuta Kucharczuk Zastępca Skarbnik Gminy Ostróda. 

W dyskusji głos zabrali: 
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Radny Jarosław Pawszyk nawiązując do omówionych zmian przez Panią Kucharczuk 

powiedział, że w propozycji tej uchwały przedstawianej na komisjach były zmiany w 

szkołach. Rady zapytał czy „teraz ich nie ma, czy one są”. 

Zastępca Skarbnika Pani Danuta Kucharczuk wyjaśniła, że zmiany w projekcie uchwały 

budżetowej zostały przedstawione w ogólnym zarysie, ponieważ szczegółowo były 

omówione na komisjach. 

Radny Jarosław Pawszyk kontynuując temat dalej powiedział, że na komisjach pani 

kierownik referatu nie potrafiła wyjaśnić, dlatego proszono o obecność dyrektora szkoły  

z Pietrzwałdu aby przybył na sesje i konkretnie wyjaśnił proponowane zmiany. 

Wójt Gminy Ostróda nadmienił, że otrzymał wnioski z komisji jednak chciał się odnieść do 

nich w punkcie 11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. Odnosząc się do zatrudnienia 

nauczyciela w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie Pan Wójt powiedział, że w tej kwestii 

odnieść się może tylko i wyłącznie Wójt, ponieważ dyrektor jest zatrudniany przez wójta a o 

konkretnych ustaleniach trudno rozmawiać na forum rady, gdyż taka dyskusja odbyła się na 

komisjach. Ponadto pan wójt uważa, że nie było takiej sytuacji na komisjach, o której mówił 

radny J. Pawszyk, że pani kierownik nie potrafiła wyjaśnić kwestii zatrudnienia. Reasumując 

Pan Wójt nadmienił, że dyrektor zatrudnia nauczyciela oczywiście przy konsultacji z wójtem  

i zawsze takie konsultacje są prowadzone przy zatrudnieniu za podjętą decyzję w pełni 

odpowiada wójt. Ponadto Pan Wójt powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby nie pomóc 

nauczycielowi z trzydziestoletnim stażem, jest to ludzi odruch. 

Radny Mieczysław Woźny potwierdził stwierdzenia radnego J. Pawszyk, iż pani kierownik 

nie potrafiła wyjaśnić zatrudnienia tego pana i mówiła, że zatrudnienie powstało tylko i 

wyłącznie z woli dyrektora. Dlatego proszono o obecność dyrektora na sesji. 

Radny Roman Nowakowski wtrącił, że nie były wyjaśnione powody zatrudnienia. 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że w tej sytuacji aby nauczyciel mógł 

uzyskać świadczenie kompensacyjne musiał być przez nawet najkrótszy czas zatrudniony, 

wówczas nabywał prawa emerytalne. Taką umowę podpisał dyrektor wcześniej 

skonsultowaną z wójtem. Nauczyciel pracował trzydzieści lat w placówce oświatowej na 

terenie gminy i aby móc uzyskać świadczenie kompensacyjne co w tym przypadku potrzeba 

zaledwie kilku tygodni zatrudnienia, to gdyby dotyczyło to tego czy innego nauczyciela Pan 

Wójt mówił, że zawsze taką decyzję by podjął i podkreślił, że  dyrektor zatrudnił nauczyciela 

za pełną zgodą wójta a nawet na jego prośbę. 

Radny Jarosław Pawszyk zapytał czy możliwość nabycia świadczenia kompensacyjnego nie 

pojawiła się rok wcześniej w szkole w Lipowie. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że  nie znane były wówczas kruczki prawne dotyczące 

warunków nabycia świadczenia. W momencie kiedy został złożony wniosek do ZUS-u była 

wręcz podpowiedź jaki warunek trzeba spełnić aby nabyć prawa do świadczenia. 

Radny Jarosław Pawszyk dalej zapytał, czy powtórne zatrudnienie musiało odbyć się w 

pełnym wymiarze godzin i na jaką kwotę obciążyło to budżet. 

 

Wójt Gminy Ostróda ustosunkowując się do pytania radnego powiedział, że używając 

stwierdzenia „naraziło” niesie to znamiona wątpliwości i przekroczenia uprawnień wójta, 
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słowa nie pasują do sytuacji. Ponadto Pan Wójt wyjaśnił, że nie wszystkie informacje co do 

kwestii wynagrodzeń nauczycieli można ujawniać na sesji, nie wszyscy nauczyciele składają 

oświadczenia majątkowe, dlatego radnemu zostanie przedstawiona informacja na piśmie. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym punkcie i potwierdził, że wyjaśnienia  zostaną 

radnemu przedstawione na piśmie. 

Więcej uwag w tym punkcie nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/40/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 

zmian budżetu Gminy Ostróda na 2015 rok - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 5. 

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

podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia. 

W otwartej dyskusji nie zgłoszono uwag. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 kwietnia 2015 r. 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. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Ostróda prowadzenia spraw  

z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.  
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W otwartej dyskusji nie zgłoszono uwag. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/42/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 

przyjęcia przez gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej 

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

protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec. 

 

Z uwagi na obszerny zakres projektu uchwały Przewodniczący Rady złożył wniosek o 

odczytanie § 1 i § 15 projektu uchwały. 

Rada jednogłośnie wyraziła na powyższe zgodę. 

W otwartej dyskusji Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej udzielił 

wyjaśnień radnemu Andrzejowi Bartnickiemu w kwestii założeń planu. 

Wniosków formalnych nie zgłoszono 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr VII/43/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 kwietnia 2015r.w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec - stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/41 położonej w obrębie  

i miejscowości Morliny gmina Ostróda. 

 

W otwartej dyskusji nie zgłoszono uwag do projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/44/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działki Nr 10/41 położonej w obrębie i miejscowości Morliny gmina Ostróda - 

stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, obręb Kajkowo, gmina 

Ostróda. 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o odczytanie § 1 i § 15 projektu uchwały. 

Rada jednogłośnie wyraziła na powyższe zgodę. 

Pan Janusz Sadowski odczytał § 1 i § 15 projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 
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-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, obręb Kajkowo, gmina Ostróda – stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda. 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o odczytanie § 1 i § 15 projektu uchwały. 

Rada jednogłośnie wyraziła na powyższe zgodę. 

Pan Janusz Sadowski odczytał § 1 i § 15 projektu uchwały. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VI/46/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dąbrówno 

dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Dąbrówno opieką i usługami świadczonymi przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie Gminy Ostróda. 

W otwartej dyskusji głos zabrał radny Andrzej Bartnicki, który prosił o potwierdzenie, że 

podjęta uchwała nie obliguje gminy do przekazywania środków z budżetu. 

 

Wójt Gminy Ostróda potwierdził, że zawarte porozumienie z Gminą Dąbrówno na opiekę i 

usługi świadczone przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie nie obciążało 

budżetu gminy Ostróda. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/47/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia  27 kwietnia 2015 r.  w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dąbrówno dotyczącego objęcia 

mieszkańców Gminy Dąbrówno opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy 

Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie Gminy Ostróda – stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

logopedów, pedagogów, psychologów, doradców zawodowych oraz ustalenia obniżek dla 

osób pełniących stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych 

W otwartej dyskusji nie zgłoszono uwag. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt 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 VII/48/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, pedagogów, 

psychologów, doradców zawodowych oraz ustalenia obniżek dla osób pełniących 

stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych – stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

Ad. 13,14,15. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
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Wolne wnioski i informacje. 

W tym punkcie Pan Bogusław Fijas odniósł się do zgłoszonych wniosków na wspólnym 

posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w dniu 22.04.2015r. 

Na wniosek  radnego Jarosława Pawszyka dotyczący podjęcia działań w kwestii wykonania 

klasyfikacji glebowej gruntu na działce nr 10/41 położonej w obrębie Morliny, Pan Wójt 

odpowiedział, że klasyfikacja zostanie przeprowadzona jednak związana jest z dodatkowymi 

kosztami. 

Kolejny wniosek radnego J. Pawszyka dotyczył podzielenie poligonu na kilkanaście działek, 

do wniosku Pan Wójt się przychyla. Pan Fijas przypomniał, że budżet roku 2015 

skonstruowany jest na sprzedaży poligonu, trudno ocenić czy uda się teren sprzedać. Termin 

wykonania inwestycji upływa 15 maja, dlatego w najbliższym czasie zaplanowane jest 

spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim na temat przedłużenia terminu. 

Następnie Wójt odpowiadając na uwagi radnego Mieczysława Woźnego dotyczące odłączenia 

prądu na Kaplicy cmentarnej w Reszkach od plebanii oraz ustawienie tablicy na cmentarzu w 

Reszkach z regulaminem korzystania wyjaśnił , że są one do zrealizowania. Pan Wójt dodał,  

iż z takimi uwagami nie należy czekać do posiedzenia komisji, czy sesji warto temat zgłosić  

i podjąć działania. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Mieczysławowi Woźnemu, który powiedział, 

że po zapoznaniu się z niektórymi dokumentami oraz docierającą informacją składa wniosek 

o kontrolę niektórych jednostek oświatowych przez Komisję Rewizyjną. 

Przewodniczący Rady prosił o wskazanie placówek. 

Głos zabrała Radca Prawny Katarzyna Borowska i wyjaśniła, że Komisja Rewizyjna pracuje 

zgodnie z uchwalonym planem kontroli a pozostałe kontrole zleca Rada w formie uchwały. 

Radny Roman Nowakowski twierdzi, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką kontrolę 

zlecić. 

Przewodniczący Rady nadmienił, że kontrole trzeba zapisać do planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej. 

Radny Łukasz Nowicki stwierdził, że w takiej sytuacji będzie potrzebna uchwała. 

Przewodniczący Rady ponownie prosił o doprecyzowanie wniosku przez radnego M. 

Woźnego. 

Radny Mieczysław Woźny wskazał dwie jednostki oświatowe w Pietrzwałdzie i Lipowie. 

Ponadto radny korzystając z udzielonego mu głosu prosił o dostarczenie do Biura Rady do 

środy, tj. 29 kwietnia br. polisy ubezpieczeniowej dzieci z Zespołu Szkół w Lipowie. Radny 

dodał, że dotarły do niego informacje, że zostały zebrane pieniądze a takiej polisy nie ma. 

Przewodniczący Rady zapewnił, że nie będzie problemów jeżeli chodzi o wgląd do 

dokumentów. 
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Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowin przypomniała o czekających mieszkańcach na 

kanalizację. 

Wójt zapewnił, że w tej kadencji temat będzie sfinalizowany. 

Radna Barbara Stabińska nawiązując do wydanego zarządzenia  prosiła o informacje w 

kwestii zbycia nieruchomości w Kątnie. 

Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu RGP poinformował, że sprawa dotyczy wąskiej 

drogi, która stanowi dojście do jeziora. 

Radny Łukasz Nowicki prosił o obecność Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej w 

celu wyjaśnienia zarządzenia w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla 

pojazdów samochodowych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze 

Straże Pożarne z terenu Gminy Ostróda. 

 

Poproszono Pana Krzysztofa Ruczyńskiego. 

 

Przewodniczący Rady w oczekiwania na Pana Ruczyńskiego udzielił głosu radnemu 

Jarosławowi Pawszyk, który podziękował Panu Wójtowi za szybkie działanie przy budowie 

placów użyteczności publicznej w sołectwie Ryn i Zajączki. 

Ponadto radny zapytał : „czy informacje na oficjalnej stronie gminy Ostróda dotyczące pracy 

poszczególnych pracowników są aktualne na dzień dzisiejszy”.  

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że urząd pracuje od godz. 7:30 do 15:30 i jeżeli jest w 

urzędzie to każdego dnia jest do dyspozycji mieszkańców, podobnie pracownicy. 

 

Radny Jarosław Pawszyk dodał, że dotyczy to pracownika, którego wymiar pracy nie jest 

pełny. 

Wójt odpowiedział, że niektórym pracownikom zmienił czas pracy od 700 do 1500. 

 

Radny Pawszyk pytał o pracowników na 1 / 2 etatu. 

 

Pan Wójt prosił o konkretne pytanie. 

 

Radny Jarosław Pawszyk nadmienił, że nie chciał mówić o konkretach jednak w takiej 

sytuacji wyjaśnił, że chodzi o pełnomocnika Wójta do spraw Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że godziny pracownika są znane podane są do publicznej 

wiadomości, pracownik zatrudniony jest na pół etatu pozostałe pół realizuje jako pedagog  

w Szkole Podstawowej w Pietrzwałdzie. 

 

Radny Jarosław Pawszyk zapytał jak to jest możliwe, że pracownik wykonuje pracę  

w poniedziałek w tych samych godzinach w urzędzie i szkole, radny dodał, że tak jest podane 

na stronie internetowej i planie pracy szkoły w Pietrzwałdzie. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie jest to błąd i możliwe, że nie zostało to 

zaktualizowane i zapewnił, że będzie to zweryfikowane. 
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Ponadto Pan Wójt odnosząc się do podziękowań radnego J. Pawszyka dotyczącego 

ekspresowego działania w kwestii placów powiedział, powiedział że podziękowania te 

dziwnie zabrzmiały ponieważ radny z jednej strony dziękuje wójtowi za działania, które są i 

tak w wójta obowiązku, a z drugiej strony głosuje przeciw rozbudowie placu zabaw w Rynie 

i Zajączkach nie podnosząc ręki. 

 

Radny Jarosław Pawszyk powiedział, że nie był przeciwko budowie placów zabaw a jego 

decyzja o głosowaniu przeciw zmianom w budżecie podyktowana była zbyt obszernymi 

zmianami.  

 

Następnie Pan Krzysztof Ruczyński na wniosek radnego Łukasza Nowickiego przedstawił 

zasady ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz 

sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy 

Ostróda.  

Uwag nie zgłoszono do przedstawionych informacji. 

 

Sołtys sołectwa Smykówko Dominik Serafin zapytał na jakim etapie znajduje się zgłaszana 

wcześniej sprawa dzikich wysypisk oraz prosił o ustalenie właściciela budynku po byłym 

przedszkolu w Smykówku gdyż teren jest bardzo zaniedbany, zagraża leżący tam eternit. 

 

Pan Krzysztof Ruczyński wyjaśnił, że pracownik przeprowadził rozmowę z właścicielem 

obiektu i dodał, że  procedura będzie prowadzona do końca.   

 

Radny Andrzej Bartnicki złożył wniosek do Przewodniczącej Komisji Oświaty, aby 

zastanowiła się nad dalszym pełnieniem funkcji przewodniczącej komisji. 

 

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Markowi Szostek, który apelował  

do radnych i sołtysów o wywieszenie flagi narodowej w związku ze zbliżającym się Świętem 

Flagi Narodowej i świętami w miesiącu maju. 

 

Radny Roman Nowakowski prosił Pana Wójta o informacje w sprawie planowanych 

podwyżek kosztów odpadów. Ponadto radny uważa, że projekt na komisji nie został do końca 

wyjaśniony przez kompetentne osoby, stąd dzisiejsze pytania radnych na sesji. Pan 

Nowakowski uważa, że zamykanie dyskusji w tak istotnych sprawach nie jest właściwe. 

 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że był obecny na komisjach jednak nikt z radnych podczas 

jego obecności nie zadawał pytań. Pan Wójt podkreśli, że nie unika żadnych pytań, również 

personalnych. Jednak w momencie kiedy wójt opuszcza salę wówczas pojawia się ponownie 

ten sam temat, to śmie twierdzić, że obecność wójta była niewskazana. Pan Wójt podkreślił,  

że żadnego tematu, który dotyczy środków publicznych działalności wójta, rady, urzędników 

„nie zamiata pod dywan” tym bardziej funkcjonuje przy pełnej transparentności. 

Następnie odnosząc się do tematu gospodarki odpadami Pan Wójt powiedział, że temat jest 

bardzo trudny, związek funkcjonuje przy dużym deficycie i należy szukać oszczędności. Jako 

Przewodniczący Zarządu Związku powiedział, że biuro związku przez półtora roku nie 

zadziałało, ponadto należy uszczelnić system. Opłaty za wywóz odpadów na terenie gminy są 

najniższe w województwie i w Polsce. Propozycja podwyżek była na poziomie 11zł za 

niesegregowane i 8,50 zł za selektywna zbiórkę. Związek idzie w kierunku likwidacji gniazd 

na wsiach i dąży do wprowadzenia segregacji na własnym podwórku. Pan Wójt mówił, że 

ustawa śmieciowa nie wprowadziła racjonalnego sytemu, gdyż dalej są śmieci w 

przydrożnych rowach i lasach. Gdyby ustawa śmieciowa realizowana była przez gminy może 
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byłoby łatwiej i prościej. Na poziomie gminy złożonych zostało 90% deklaracji i na takim 

samym poziomie przekłada się ściągalność. 

 

Radna Barbara Stabińska uważa, że właściciele domków letniskowych powinni płacić 

adekwatnie do tego co wytwarzają. 

Radny Roman Nowakowski uważa, że jeśli znikną punkty będzie jeszcze więcej śmieci. 

Radna Barbara Stabińska uważa, że segregacja powinna odbywać się u źródła na posesji a nie 

w centrum wsi. 

Radny Mieczysław Woźny poinformował, że w Reszkach pojawiła się równiarka, która 

wykonała część pracy na drodze, która łączy wsie Reszki-Bałcyny i jest skrótem dla 

jeżdżących rolników, pozostała część drogi, która jest w znacznie gorszym stanie nie została 

wyremontowana. Radny uważa, że nie ma sensu jej naprawiać równiarką, gdyż należałoby 

przywieść materiał na utwardzenie drogi. Pan Woźny przypomniała, że w grudniu 

wnioskował o remont drogi, jednak otrzymał informację od Pana Wójta, że będzie ona 

wykonana sukcesywnie przy wiosennych remontach dróg. Ostatni remont tej drogi był 

wykonany 25 lat temu.  

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas zdziwił się, że problem z funkcjonowaniem równiarki 

jest  właśnie w Reszkach ponieważ, w momencie kiedy przyjeżdża równiarka do 

miejscowości to pieczę nad nią sprawuje sołtys i radny. Pan Wójt uważa, że problem radnego 

może wynikać z braku komunikacji. Ponadto Pan Wójt dodał, że zdaje sobie sprawę, że nie 

wszystkie drogi można naprawić równiarką i nie chce nikogo uszczęśliwiać na siłę, tym 

bardziej, że usługa kosztuje a płatnikiem jest gmina.  

Reasumując Pan Fijas zapewnił, że pracownik skontaktuje się z radnym i ustali działania 

dotyczące remontu tej drogi i upomniał radnego, aby w tych kwestiach nie czekał do sesji. 

Radny Mieczysław Woźny dodał, że o tej sytuacji dowiedział się po fakcie.   

Przewodniczący Rady przypomniała o obowiązku składania przez radnych oświadczeń 

majątkowych. 

Na zakończenie Pan Wójt przedstawił harmonogram uroczystości przypadających w 

najbliższym miesiącu maju br. Więcej uwag nie zgłoszono. 

Ad. 16.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął VII Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 15:40. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Anna Lewandowska      Janusz Sadowski 


