P R O T O K Ó Ł Nr VIII/15
z obrad VIII Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2014-2018
odbytej dnia 19 czerwca 2015r. o godz. 12:00
w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda.

Obrady VIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 12:00.
Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda.
Po stwierdzeniu quorum 13 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych)
– prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał wszystkich obecnych w tym: Wójta Gminy
Ostróda Bogusława Fijasa, Skarbnika Gminy Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Katarzynę
Borowską, Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
Artura
Lewartowskiego, radnych i sołtysów z terenu gminy Ostróda.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który
przedstawia się w następujący sposób:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
W tym punkcie:
1/ wystąpienie Wójta Gminy Ostróda :
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania finansowego
gminy za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
2/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego,
3/ dyskusja nad sprawozdaniami,
4/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok,
5/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Ostróda za 2014 rok,
6/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Ostróda za 2014 rok,
7/ dyskusja,
8/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 r.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 20152024.
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników oraz udzielenia
upoważnienia.
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda przeprowadzenia
dodatkowej kontroli jednostki oświatowej – Zespołu Szkół w Lipowie.
Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda przeprowadzenia
dodatkowej kontroli jednostki oświatowej – Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki Nr 13/3 położonej w obrębie i miejscowości Górka.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki Nr 141/127 położonej w obrębie Mała Ruś i miejscowości Wałdowo.
Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
części miejscowości Idzbark nad rzeką Drwęcą.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy
węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej Nr 7.
Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.

Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 14,
tj. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark nad rzeką Drwęcą.
Więcej wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony przez wójta wniosek.
Rada Gminy Ostróda jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek o zdjęcie z porządku obrad
pkt 14.
Pozostałe punkty otrzymują kolejność:
14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej Nr 7.
15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Tomasza Klimeckiego.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych
projektach uchwał. Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę.
Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.
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Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad VII Sesji Rady Gminy był
wyłożony do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady jak i dostępny jest na sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Pan Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół z obrad VII
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 VII Sesji Rady Gminy.
Ad. 3.
Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami, przedstawił Pan Bogusław Fijas.
Zarządzenia w sprawie :
1. Zmiany budżetu gminy na 2015 rok.
2. Wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im
komórek organizacyjnych.
3. Pierwokupu nieruchomości :
-gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości
położonej w Szafrankach,
-gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości,
położonej w obrębie m. Górka.
4. Nieodpłatnego nabycia nieruchomości
- gmina nabyła nieodpłatnie w drodze darowizny nieruchomość położoną w obrębie
Rusi Małej, m. Wałdowo.
5. Powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego
z mieszkaniowego zasobu Gminy Ostróda (dot. lokalu w Górce).
6. Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: „Budowa
infrastruktury komunalnej na osiedlu domków Wałdowo – budowa kanalizacji
deszczowej”.
7. Powołania obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
8. Wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro.
9. Zmian budżetu gminy na 2015 rok.
10. Przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:
,, Modernizacja nawierzchni drogi Lubajny-Nowe Siedlisko”.
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11. Powołania komisji przetargowej na:
- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki,
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
gruntowej, położonej w obrębie Ryńskie,
- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek
niezabudowanych, położonych w obrębie Lubajny, miejscowości Nowe Siedlisko.
- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości
gruntowej, w obrębie i miejscowości Szyldak,
12. Zbycia nieruchomości mienia komunalnego:
- do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową
położoną w obrębie Górka,
- do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego trzech nieruchomości
gruntowych położonych w obrębie Smykowo,
- do sprzedaży trzech lokali w drodze bezprzetargowej
na rzecz
dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego, nieruchomości położone w obrębie
Grabin,
- do sprzedaży w drodze bezprzetargowej trzech nieruchomości gruntowych,
stanowiących własność Gminy Ostróda, położonych w obrębie Lubajny (na poprawę
przyległej nieruchomości),
- do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową
położoną w obrębie Górka.
13. Zmian budżetu gminy na 2015 rok.
14. Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych
Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych.
15. Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Inspektor ds. Pozyskiwania Środków
Zewnętrznych.
Spotkania, konferencje
1. Obchody Dnia Flagi Narodowej.
2. Obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
3. Spotkanie Wójtów i Burmistrzów ze Starostą Powiatu Ostródzkiego.
4. Konkurs ortograficzny „Złote Pióro Wójta”.
5. Powiatowe i Gminne Obchody Dnia Strażaka.
6. Inauguracja XVII Warmińsko- Mazurskich Dni Rodziny.
7. Gala 25-lecia Samorządności na Warmii i Mazurach.
8. Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie.
9. Przekazanie placu budowy drogi krajowej nr 7 firmie Strabag.
10. Odbiór końcowy kanalizacji deszczowej w Wałdowie.
11. Konferencja „ Warmia i Mazury. Ludzie, biznes, kultura, oświata, turystyka”.
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12. Uroczystość związana z „ Rewitalizacją Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro
Drużno- Miłomłyn, Miłomłyn- Zalewo, Miłomłyn- Ostróda- Stare Jabłonki” .
13. Podpisanie umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych (26 lokali).
14. Zarząd i Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego
„Czyste Środowisko”.
15. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miast Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy
w Brodnicy.
16. VII Forum Gospodarcze Warmii i Mazur.
17. Spotkanie z mieszkańcami Grabinka.
18. Spotkanie z pracownikami ZUOK RUDNO Sp. z o.o. z okazji Dnia Komunalnika.
19. Udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda.
20. XXI Ogólnopolska Gala Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu
Wspaniałych”.
21. Przyjęcie dokumentacji technicznej na wykonanie budowy podwórka NIVEA
w Kajkowie.
22. Budowa placów zabaw w Rynie i Pietrzwałdzie.
23. Odbiór chodników w : Ostrowinie, Lipowie, Szafrankach, Turznicy, Zajączkach.
24. Spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińko – Mazurskiego w sprawie strefy
przedsiębiorczości.
25. Zawody Strażackie w Starych Jabłonkach.
26. Zebrania wiejskie z mieszkańcami w sołectwie Kątno i Zwierzewo.
27. Podpisanie umowy pn. „Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji
deszczowej i chodnika ul. Przemysłowej i ul. Zatorze w Samborowie”.
28. Spotkanie z Marszałkiem Woj. Warm.-Maz. i przedstawicielami województw
warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.
29. Konferencja pn. „Finansowanie inwestycji w okresie programowania unijnego
2014 -2020”.
Przygotowanie projektów uchwał:
1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 r.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda
na lata 2015-2024.
3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2014 rok.
4. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
sądów powszechnych.
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5. Projekt uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 13/3 położonej w obrębie i
miejscowości Górka.
6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 141/127 położonej w obrębie Mała
Ruś i miejscowości Wałdowo.
7. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu:
Kajkowo, Górka i Lipowiec.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec.
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark nad rzeką Drwęcą.
10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej Nr 7.
Sprawozdanie wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
W trakcie przedstawianego sprawozdania przybyli radni: Jarosław Pawszyk i Andrzej
Bartnicki.
Aktualnie w sesji uczestniczy 15 radnych.
Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 r. oraz podjęcie
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania
budżetu gminy za 2014 rok.
W tym punkcie:
1/ wystąpienie Wójta Gminy Ostróda :
Przewodniczący Rady Janusz Sadowski udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi
Fijasowi, który poinformował, że dokumenty podlegające przedstawieniu na niniejszej sesji,
tj. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 r. wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2014 r. zostały przedłożone
Państwu radnym w terminach ustawowych i były przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej oraz
wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy.
Następnie Wójt Gminy Ostróda informacyjnie przedstawił zawartość w/w dokumentów.
Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Uwag do przedstawionego przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdania nie zgłoszono.
2/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
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w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy
Ostróda za 2014 rok.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-157/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Olsztynie z dnia 10 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok, stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
3/ dyskusja nad sprawozdaniami,
Radny Mieczysław Woźny wyraził swój niepokój wobec dłużników podatku on
nieruchomości należny gminie Ostróda. Kwota ta wynosi ok 1.600.000,00 zł. Radny zapytał
Wójta Gminy Ostróda, czy dołoży wszelkich starań, aby środki te wpłynęły do budżetu
gminy.
Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że największym dłużnikiem wobec gminy na
kwotę ok. 1.200.000,00 zł jest firma, która wybudowała gazociąg. Pan wójt mówił, że nie ma
żadnych narzędzi aby środki odzyskać, wszelkie procedury zostały wyczerpane i dodał, że
jedna firma wybudowała gazociąg, natomiast inna firma go użytkuje.
Drugi dłużnik o znaczących zaległościach to dzierżawca gruntów w miejscowości Morliny.
Długi jego nie sięgają lat 2013 – 2014 lecz lat poprzednich i są to zadłużenia mojego
poprzednika.
Radny Łukasz Nowicki w przeciwieństwie do radnego Mieczysława Woźnego powiedział, że
analizując budżet był mile zaskoczony, ponieważ zmniejszony został dług o ponad
1.500.000,00 zł. Zostało wykonanych sporo inwestycji, które czekały do realizacji od kilku
lat. Radny dodał, że należy się z tego cieszyć i pogratulował Wójtowi Gminy Ostróda
realizacji budżetu za rok 2014 oraz Skarbnikowi Gminy Ostróda za całoroczna pracę nad
budżetem roku 2014.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Ostróda po dokonaniu analizy sprawozdania
z wykonania budżetu za 2014 r. sprawozdania finansowego gminy za 2014 r. oraz informacji
o stanie mienia komunalnego, nie wnieśli uwag tym samym wnioskowali o zatwierdzenie
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2014r.
oraz udzielenie Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium.
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4/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok,
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr VIII/49/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2014r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania
budżetu za 2014 rok - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
5/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Ostróda za 2014 rok,
Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Wiśniewski przedstawił wniosek
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 2014r.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za
2014 rok - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
6/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2014 rok,
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Ostróda
absolutorium za 2014 rok.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-258/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Olsztynie z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Ostróda w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 2014 rok stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
7/ dyskusja,
Uwag w tym punkcie nie zgłoszono.
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8/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda
absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
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 - 13 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 2 głosów.
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr VIII/50/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014
rok - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z Przewodniczącym Rady Januszem Sadowskim
złożyli podziękowania za prace nad budżetem roku 2014 i wręczyli kwiaty Pani Teresie
Ołowskiej Skarbnikowi Gminy Ostróda.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy.
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 VIII/51/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie
zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 rok - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na
lata 2015 – 2024.
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W trakcie czytania przez Przewodniczącego Rady projektu uchwały salę obrad opuściła radna
Barbara Stabińska. Aktualnie w sesji uczestniczy 14 radnych.
Uwag nie zgłoszono.
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 VIII/52/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2015 – 2024 - stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników oraz
udzielenia upoważnienia.
W trakcie procedowania pkt 7 na salę obrad wróciła radna Barbara Stabińska. Uczestniczy 15
radnych.
W tym punkcie radny Jarosław Pawszyk zgłosił propozycję swojej kandydatury do składu
zespołu.
Rada na powyższe wyraziła zgodę.
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.
Uchwała Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015r.w sprawie
powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników oraz udzielenia upoważnienia
- stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda
przeprowadzenia dodatkowej kontroli jednostki oświatowej – Zespołu Szkół w Lipowie.
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Radny Andrzej Bartnicki prosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o informowanie
radnych o terminach posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
Więcej uwag nie zgłoszono.
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 - 13 głosów,
-„przeciw” - 1 głos,
-„wstrzymujących się” – 1 głos.
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr VIII/54/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie
zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda przeprowadzenia dodatkowej
kontroli jednostki oświatowej – Zespołu Szkół w Lipowie stanowi załącznik nr 13 do
protokołu.
Ad. 9.
Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda
przeprowadzenia dodatkowej kontroli jednostki oświatowej – Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 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 - 13 głosów,
-„przeciw” - 1 głos,
-„wstrzymujących się” – 1 głos.
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie
zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda przeprowadzenia dodatkowej
kontroli jednostki oświatowej – Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie - stanowi załącznik nr 14
do protokołu.
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Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki Nr 13/3 położonej w obrębie i miejscowości Górka.
W trakcie czytania projektu uchwały sale narad opuścił radny Witold Bojar, aktualnie w sesji
uczestniczy 14 radnych.
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 VIII/56/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki Nr 13/3 położonej w obrębie i miejscowości Górka - stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki Nr 141/127 położonej w obrębie Mała Ruś i miejscowości
Wałdowo.
Obecnie na salę obrad wrócił radny Witold Bojar, w sesji uczestniczy 15 radnych.
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 VIII/57/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki Nr141/127 położonej w obrębie Mała Ruś i miejscowości Wałdowo – stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.
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Ad. 12.
Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i
Lipowiec.
Radny Andrzej Bartnicki wnioskował o zdjęcie z porządku obrad pkt. 12 i 13.
W wyniku udzielenia wyjaśnień Radcy Prawnego radny
wniosek.

Bartnicki wycofał zgłoszony

Uwag nie zgłoszono.
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 - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 1 głos.
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr VIII/58/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. uchylająca
uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec –
stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec.
Przewodniczący Rady złożył wniosek o odczytanie § 1 i § 15 projektu uchwały.
Rada na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę.
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 - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 1 głos.
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
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Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec – stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej Nr 7.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o odczytanie § 1 i § 14 projektu uchwały.
Rada na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę.
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 VIII/60/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy węźle
komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej Nr 7 – stanowi załącznik nr 19 do
protokołu.
Ad. 15,16,17.
Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Wolne wnioski i informacje.
Radny Łukasz Wolf prosił wsparcie pogorzelców z Samborowa.
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas zaprosił radnych i sołtysów do udziału w konferencji
inaugurującej projekt "Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy Ostróda",
zaplanowanej na dzień 29 czerwca br.
Następnie Pan Fijas poinformował, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
przygotowuje spotkania na temat efektów PROW 2007 – 2013. Zainteresowani rolnicy
z obszaru gminy Ostróda, proszeni są o kontakt z biurem.
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Radny Mieczysław Woźny nawiązując do sprawozdania wójta w okresie między sesjami i
odbytego spotkania z Marszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego, zapytał czy
trwały rozmowy na temat tegorocznej suszy i czy zostały podjęte działania.
Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że w czasie kiedy doszło do spotkania z Marszałkiem to
opady deszczu były, dlatego temat nie był brany pod rozwagę.
Radny Andrzej Bartnicki zapytał o stan aktualny drogi w kierunku Durąga.
Wójt odpowiedział, że droga od dziś jest zamknięta, trwają prace naprawcze na ośmiu
odcinkach.
Radny Andrzej Bartnicki podziękował Panu Janowi Ignaczewskiemu Dyrektorowi Zakładu
Obsługi Komunalnej za szybkie załatwienie tematu oraz Janowi Żeberkowi za działalność na
rzecz OSP.
Sołtys sołectwa Smykówko Dominik Serafin kierując swoją wypowiedź do radnego
Mieczysława Woźnego stwierdził, że radny od czasu wyborów nie pojawił się w Smykówku.
Radny Mieczysław Woźny wyjaśnił, że nie jest prawdą, że nie był w Smykówku i dodał, że to
iż tego dnia nie spotkał się z sołtysem nie znaczy, że nie spotkał się z mieszkańcami.
Radny Jarosław Pawszyk prosił o przygotowanie informacji na temat uzyskanych wyników
z egzaminów w placówkach oświatowych. Radny dodał, że wyniki w ogólnym porównaniu
krajowym są słabe i warto byłoby pochylić się nad edukacją, skoro gmina przoduje w
województwie w innych osiągnięciach.
Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że warto na ten temat dyskutować jest komisja oświaty,
dane są do pełnej analizy. W sierpniu informacje będą radnym przekazane. Pan Wójt dodał,
że w tej kwestii liczy na sugestie radnych, które przyczynią się na lepsze wyniki nauczania.
Pan Wójt nadmienił, że sam suchy wynik nie odzwierciedla kwestii, czy nauczyciele pracują
dobrze, czy źle, dlatego należy na komisji podjąć dyskusję.
Przewodniczący Rady dodał, że radni otrzymują każdego roku informacje na temat
osiąganych wyników w placówkach oświatowych.
Radny Mieczysław Woźny nawiązując do otrzymanych odpowiedzi Pana Wójta na złożone
pisma stwierdził, że jest lekko nimi zdegustowany, chociażby tym zapisem: „żądania od
radnego podstawy prawnej”. Rady uważa, że Pan Wójt sprawując mandat samorządowca i
reprezentując władzę wykonawczą nie można się obrażać na mieszkańca gminy, tym bardziej
na petenta. Wójt jako organ gminy powinien podać podstawę prawną, na podstawie której nie
może udzielić radnemu upoważnienia. Ponadto radny Mieczysław Woźny nawiązując do
udzielonej odpowiedzi na interpelację mówił, że rozbawiło go stwierdzenie : ”że moje pytanie
to nie jest pytanie, tylko zdanie oznajmujące”. Radny pyta, czy w takim razie zapomniał
postawić znaku pytającego i wyjaśnił, że w języku polskim występuje taki termin jak akcent
logiczny.
Następnie radny M. Woźny odczytał zapisane zdanie, które brzmi:
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„Moi wyborcy chcieliby się dowiedzieć, gdzie zostały zaksięgowane pieniądze ze sprzedaży
żeliwnych kaloryferów wymienionych na nowe podczas remontu, które stanowiły własność
Gminy”, tu radny wyjaśnił, że akcentowane słowo „gdzie” sprowadza się do zdania
pytającego.
W dalszej części radny odnosząc się do kolejnej odpowiedzi Pana wójta na wnioskowane
zapytanie w kwestii zatrudnienia dodatkowego pedagoga na świetlicy w Zespole Szkół w
Pietrzwałdzie powiedział, że używając zwrotu pedagog miał na myśli nauczyciela i taki zwrot
powinien być panu wójtowi znany, tym bardziej, że pracował w szkole. Mianem pedagoga
określa się również nauczyciela.
Radny Mieczysław Woźny powiedział, że ma jeszcze wiele pytań do otrzymanej odpowiedzi
jednak liczy na to, że podjęte przez radę w dniu dzisiejszym uchwały zlecające kontrole w
placówce w Lipowie i Pietrzwałdzie coś może wyjaśnią. Dodał, iż wiadome jest mu, że
sprawę prowadzi odpowiedni organy ścigania. Radny M. Woźny prosił Pana Wójta o
udzielenie odpowiedzi na „zdanie pytające” a nie „oznajmujące” jak to wcześniej wyjaśnił.
Wójt Gminy Ostróda zabrał głos: „panie radny, odpowiedzi zostały przygotowane w związku
z treścią pytań. Jeśli pytanie ma określona treść, to nie chcę się domyślać co autor miał na
myśli. To, że byłem nauczycielem nie znaczy ,że byłem pedagogiem szkolnym jest to różnica,
dlatego trudno jest mi wchodzić w myśli pana radnego. Jeśli otrzymał pan korespondencję to
nic nie stoi na przeszkodzie zwłaszcza, że znamy się ponad dwadzieścia lat, że jeżeli są
wątpliwości, to można te wątpliwości rozwiać i wcale nie trzeba rozwiązywać ich na forum
publicznym. Jeśli pana celem jest robić z tego działania społeczne, no to jest pana cel. Moim
celem jest skupianie się na treści pytania i odpowiedzi na nie zgodnie z wiedzą jaka wójt i
urząd dysponuje.
Radny Mieczysław Woźny – „moim celem nie jest robienie zamętu, tak jak to pan
przedstawił. Ja nie jestem nawet w żadnej opozycji do pana czy do radnych. Przedstawiłem
pewien problem panu, radzie. Dziś to tak wygląda jakby ktoś chciał temat ekstra, szybko
zamieść pod dywan, aby nie podjąć żadnych działań, gdyż pan i pan przewodniczący od razu
odpowiada, że obowiązujące prawo nie nakłada ani na szkołę, ani na organ prowadzący
obowiązku ubezpieczania, obowiązku nadzorowania wydatków finansowych. Jest to
nieprawdą, ponieważ przedstawiałem to i na komisji i na sesji, że ustawa o systemie oświaty
mówi otwarcie, że urząd prowadzący ma prawo i musi kontrolować jednostkom oświatowym
środki finansowe z budżetu jak i wszystkie środki pozyskane z innych źródeł”.
Pan Bogusław Fijas – „słowo zamęt pada z pana ust nie moich, znamy się już jakiś czas i
kwestia zamiatanie czegoś pod dywan, to musielibyśmy ustalić czego i jaki dywan. Takich
działań w urzędzie nie ma i państwu ręczę, że nie będzie, dlatego dziś została podjęta przez
radę uchwała o zleceniu Komisji Rewizyjnej kontroli, jest to organ do tego upoważniony.
Jeśli pojawia się temat domniemania popełnienia przestępstwa, to takimi tematami zajmują
się organy ścigania. Ja dokładnie sobie zdaje sprawę jaka jest w tym moja rola więc uważam,
że nie nazywajmy pańskiego działania zamętem, czy z mojej strony zamiatania pod dywan,
wywołał pan pewien temat, jest on wyjaśniany i niech się wyjaśni. Nie ignoruję żadnych
działań radnych, petentów czy mieszkańców gminy, którzy mają na celu poprawić jakość
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działania rady, gminy czy jednostek oświatowych. Z mojej strony nie ma żadnych działań i
przeciwwskazań, żeby zabronić poszczególnym organom do określonych działań”.
Przewodniczący Rady reasumując dodał, że podjęte uchwały zlecające kontrolę Komisja
Rewizyjnej rozwiążą problem i Radzie zostanie przedstawione sprawozdanie z wykonanej
kontroli.
W dalszej części Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Jarosławowi Pawszykowi,
który prosił o podjęcie działań w kwestii tymczasowego wstrzymania napełniania stawów.
Pan Jan Ignaczewski Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej wyjaśnił, że nie może zabronić
poboru wody, działania takie może podjąć tylko w sytuacji braku wody w ujęciu albo spadku
ciśnienia. Następnie mówił o poborze wody przez Hotel Dr I. Eris i uiszczaniu opłat za jej
korzystanie.
Radny Jarosław Pawszyk, sprostował Pana Ignaczewskiego, że jego uwaga dotyczyła
kontrolowania spadku ciśnienia wody a nie płacenia za jej pobór.
Pan Zdzisław Kugler sołtys sołectwa Durąg zgłosił problem braku pojemnika do szkła
białego, który został zabrany przez firmę obsługującą.
Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że problem należy zgłosić do Związku Gmin „Czyste
Środowisko”.
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.
Pan Bogusław Fijas zaprosił na planowane uroczystości, tj. Noc Świętojańska w Kątnie i
Letni Festyn w Samborowie.
Ad. 18.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął VII Sesję Rady
Gminy Ostróda o godzinie 14:20.
Na tym protokół zakończono.

Zaprotokołowała:
Agnieszka Jakubowska

Sekretarz obrad:

Przewodniczący Rady:

Tomasz Klimecki

Janusz Sadowski
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