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P R O T O K Ó Ł Nr IX/15 

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

odbytej dnia 28 sierpnia 2015r. o godz. 12:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady IX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 12:00. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

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

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

Ostróda Bogusława Fijasa, Sekretarz Gminy Cezarego Wawrzyńskiego, Skarbnika Gminy 

Danutę Kucharczuk, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską, liczne Grono Pedagogiczne  

z Zespołu Szkół w Lipowie,  Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej  

Artura Lewartowskiego,  radnych i sołtysów z terenu gminy Ostróda. 

Ponadto obecni byli rodzice dzieci uczęszczających do placówki w Zespole Szkół w Lipowie 

z miejscowości : Bałcyny, Lipowo i Reszki. 

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. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 r. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów liczbowych 

stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych 

stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na 

kadencję 2016-2019. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015 – 2025 

wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. 

10. Przedstawienie sprawozdań z wyników dodatkowych kontroli zleconych przez Radę 

Gminy Ostróda Komisji Rewizyjnej. 

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.      
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Przewodniczący Rady złożył wniosek o zmianę porządku obrad , tj. aby w punkcie 4 

wprowadzić pkt. 10 Przedstawienie sprawozdań z wyników dodatkowych kontroli 

zleconych przez Radę Gminy Ostróda Komisji Rewizyjnej, z uwagi na obecność osób 

zainteresowanych wynikami kontroli. 

 

Radny Mieczysław Woźny prosił, aby jednak nie zmieniać porządku obrad, gdyż 

kolejnymi punktami są interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

 

     Więcej wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 

 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 2 głosy, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów wprowadziła zmiany do porządku obrad 

Nowy porządek obrad przedstawia się w następujący sposób: 

1.   Otwarcie sesji. 

2.   Przyjęcie protokołu z obrad VIII Sesji Rady Gminy. 

3.   Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4.  Przedstawienie sprawozdań z wyników dodatkowych kontroli zleconych przez Radę 

      Gminy Ostróda Komisji Rewizyjnej. 

5.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 r. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów liczbowych 

stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych 

stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na 

kadencję 2016-2019. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015 – 2025 

wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. 

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.      

 

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 VIII Sesji Rady Gminy. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad VIII 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 VIII 

sesji. 

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

15 radnych. 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

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

Ad. 3. 

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

1. Powołania komisji przetargowej na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

gruntowej położonej w miejscowości Tyrowo ( II przetarg dot. działek o pow. 0,2377 

ha, pow. 0,2283 ha, i pow. 0,3259 ha). 

2. Przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: 

,,Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy infrastruktury 

komunalnej terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo oraz 

terenu części obrębu Kajkowo, Górka, Lipowiec w ramach projektu pn. Ostródzko-

Iławski Obszar Funkcjonalny”. 

3. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminne 

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie. 

4. Zmiany budżetu gminy Ostróda. 

5. Powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  

w Pietrzwałdzie i wyznaczenia przewodniczącego komisji. 

6. Pierwokupu nieruchomości (gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu własności 

niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Kajkowo, miejscowości 

Szafranki, gmina Ostróda) 

7. Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: 

„Przebudowa rowu RG-5 w m. Kajkowo poprzez zmianę przebiegu trasy rurociągu 

wraz z przebudową drogi dojazdowej”. 

8. Nieodpłatnego nabycia nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Ostróda 

nieruchomość oznaczoną jako działka ew. nr 71/15 o pow. 0,1063 ha, położoną w 

obrębie i miejscowości Kajkowo. 

9. Przeprowadzenia kontroli sprawdzającej wybranych składników majątkowych 

Zespołu Szkół w Lipowie oraz powołania zespołu kontrolnego (10.07. 2015 r.) 

10. Wyznaczenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników  

(4 września 2015 r.) 

11. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 

Gminy Ostróda w roku 2015. 

12. Zamiany udziałów w nieruchomościach w Ornowie w celu ustanowienia odrębnej 

własności lokalu (dot. Państwa Kasprzyk) 
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13. Zbycia nieruchomości mienia komunalnego : 

-przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość 

gruntową położoną w obrębie Tyrowo, oznaczoną jako działka ew. nr 675/18 o pow. 

0,2244 ha, 

- przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości gruntowe położone w obrębie Ornowo, oznaczone jako: 

- działka ew. nr 117 o pow. 1,3200 ha;  - działka ew. nr 118 o pow. 0,9400 ha, 

- przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część 

nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 307/1 o 

powierzchni 0,0805 ha i działka ew. Nr 308/1 o powierzchni 0,0400 ha, położonej  

w obrębie Lubajny, stanowiącej własność Gminy Ostróda. 

14. Nabycia nieruchomości: 

-w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział 

Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomości oznaczone jako działki 

ewidencyjne nr 141/177, nr 141/178, położone w obrębie Mała Ruś oraz 

nieruchomości wymienionych w załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2015 z dnia 

27 lipca 2015r. 

15.  Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: „Budowa 

infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda”. 

16. Przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: 

,,Budowa infrastruktury komunalnej Nowe Siedlisko, obręb Lubajny”. 

17. Podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy 

Ostróda za II kwartał 2015 r. 

18. Zmiany budżetu gminy Ostróda na 2015 r. 

19. Przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Dowóz 

uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 

2015/2016”. 

20. Przeprowadzenia kontroli sprawdzającej prawidłowości dokonywanych wydatków 

Zespołu Szkół w Lipowie oraz powołania zespołu kontrolnego (10.08.2015 r.) 

21. Powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego (Anna Błaszkiewicz, Katarzyna Lachowicz – 

Fydrych z Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu, Ineza Sarnecka z Zespołu 

Szkół w Pietrzwałdzie, Marty Chmury Banackiej Przedszkole Samorządowe w 

Pietrzwałdzie). 

22. Powołania obwodowych komisji do spraw referendum, w celu przeprowadzenia 

referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. 

23. Zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 

Gminy Ostróda w roku 2015. 

24. Przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektorom szkół:  

- Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach Pani Iwonie 

Murzyn na okres 5 lat szkolnych, tj. od 1.09.2015 r. do 31.08.2020 r. 

- Dyrektora Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostródzie Pani Elżbiecie 

Okrucińskiej na okres 2 lat szkolnych, tj. od 1.09.2015 r. do 31.08.2017 r. 

- Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie  Panu Maciejowi  Fryczyńskiemu na  okres  5  lat 

szkolnych,  tj. od  1.09.2015 r.  do  31.08.2020 r. 

25. Wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół w czasie ich 

nieobecności. 

Spotkania, konferencje 

 

1. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. 
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2. Posiedzenie IV kadencji Zarządu Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza 

Drwęcy. 

3. Odbiór końcowy robót na „Remont drogi powiatowej Nr 1243N Ostróda- Tułodziad  

i remont drogi powiatowej nr 1922N Kraplewo- Lichtajny”. 

4. Odbiór drogi Lubajny- Nowe Siedlisko. 

5. Otwarcie placu zabaw w Zajączkach. 

6. Uroczyste wojewódzkie obchody Święta Policji- Urząd Wojewódzki Olsztyn. 

7. Uroczyste Obchody 605 Rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. 

8. Spotkanie z Panią Małgorzatą Ostrowską z Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie 

9. Spotkanie z BUDIMEX-em. 

10. Spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Ostróda. 

11. Spotkanie z delegacją z Niemiec. 

12. Spotkanie z Panem Strumiłło z Zakładu Produkcyjno- Doświadczalnego 

 „Bałcyny” Sp. z o.o. 

13. Spotkanie z przedstawicielem Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej  

p. Zofią Stankiewicz. 

14. Spotkanie z przedstawicielem Zakładu Mięsnego  „ŁUKOSZ”. 

15. Odbiór zadania „Strefa przedsiębiorczości w Gminie Ostróda”. 

16. Udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dnia 21.08.2015 r. 

17. Spotkanie organizacyjne w sprawie dożynek gminnych. 

18. Udział w dożynkach Zakładu Produkcyjno - Doświadczalnego Bałcyny Sp. z o.o. 

19. Narada z dyrektorami placówek oświatowych. 

20. Wizyta w placówkach oświatowych na terenie gminy Ostróda. 

21. Spotkanie opiekunów i przewoźników na dowóz dzieci do placówek oświatowych  

z terenu Gminy Ostróda. 

22. Prezentacja projektu budowy lotniska w Szymanach. 

 

   Przygotowanie projektów uchwał: 

1.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 r. 

2.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych 

komisji problemowych Rady Gminy Ostróda. 

3.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych 

komisji problemowych Rady Gminy Ostróda. 

4.Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na 

kadencję 2016-2019. 

5.Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno – 

Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015 – 2025 

wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. 

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono. 

Sprawozdanie wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 4. 
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Przedstawienie sprawozdań z wyników dodatkowych kontroli zleconych przez Radę Gminy 

Ostróda Komisji Rewizyjnej. 

 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski udzielił głosu Przewodniczącemu Komisji 

Rewizyjnej. 

 

Pan Józef Wiśniewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z kontroli 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda z dnia 30 czerwca 2015 r. 

 

Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda z dnia 30 czerwca 2015 r. 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady prosił radnego Mieczysława Woźny o odczytanie 

rozesłanego do mieszkańców listu. 

 

Radny Mieczysław Woźny odczytał list. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Pan Janusz Sadowski Przewodniczący Rady odnosząc się do radnego Mieczysława Woźny  

w kwestii blokowania informacji w środkach masowego przekazu powiedział, że jest to 

kłamstwo, gdyż nikt nie blokował przekazaniu jakichkolwiek informacji, czy to o pracy 

komisji rewizyjnej, czy innej kontroli. Ponadto ani do Wójta, ani do Przewodniczącego Rady 

nie zgłosiły się żadne media o jakąkolwiek informację. Nawiązując do poruszonych 

problemów w liście Pan Sadowski w kwestii płatności za ubezpieczenia wyjaśnił, że sprawą 

zajmuje się prokuratura,  sam osobiście był przesłuchiwany w tej sprawie. Następnie w 

kwestii udzielanych odpowiedzi Przewodniczącego Rady na interpelacje radnego Woźny 

wyjaśnił, że żadne informacje nie były zatajane. Powtórzył, że prokuratura sprawę wyjaśnia i 

sprawa ujrzy światło dzienne. Na ostatniej komisji Wójt przedstawił wnioski i zalecenia i nie 

jest tak, że gmina nic nie robiła w tamtej i tej kadencji. Przewodniczący Rady stwierdził, że 

kolejna nieprawda  zawarta w liście dotyczy zlecenia kontroli przez kilku radnych. Pan 

Sadowski przypomniał, że za zleceniem kontroli głosowała prawie cała rada tylko dwóch się 

wstrzymało.  Dalej nawiązując do listu i kwestii organizatorów bali sylwestrowych i imprez 

powiedział, że wyraża wielki szacunek do tych osób, gdyż jest to bardzo fajna sprawa, 

natomiast w sprawie wpłat na sztandar do szkoły w Lipowie Pan Sadowski wyraził soje 

zdziwienie, że nie został utworzony komitet, natomiast odezwę mówiącą „w sercu leży dobro 

naszych dzieci” odbiera, jak gdyby gmina chciała likwidować szkołę. Przewodniczący uważa, 

że wiele dobrego dzieje się w placówkach oświatowych,  wykonano wiele inwestycji i 

modernizacji obiektów. 

 

 

Reasumując powiedział, że nie można podjąć pochopnie decyzji, popiera działania  Pana 

Wójt i  należy  czekać na orzeczenie prokuratury.  

 

Wójt Gminy Ostróda przypomniał obecnym, że całkiem niedawno z tego miejsca składał 

ślubowanie, że będzie przestrzegał praw i procedur  ślubowanie traktuje bardzo poważnie i 

również oczekuje przestrzegania praw od mieszkańców. 

Następnie Pan Fijas odnosząc się do pracy komisji rewizyjnej i wniosków radnego Woźny 

powiedział: „ od momentu złożonego przez Mieczysława Woźnego wniosku podjąłem 

natychmiastowe działania bez względu na to, czy to są łatwe decyzje, czy trudne podejmuję 
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decyzje bardzo szybko. Już 6 maja spotkałem się z Panią Anna Pasiecznik i zażądałem 

wyjaśnień w kwestii polis ubezpieczeniowych, ale kwestia tych środków to nie są środki 

budżetowe i wnikanie wójta w kwestię tych środków jest pozaprawne. Jedynie rodzice mają 

prawo do weryfikacji wydatkowanych środków, ale ja takie działania, na ile mogłem, 

podjąłem. Otrzymałem pismo od pani dyrektor, następnie pani dyrektor złożyła wyjaśnienia, 

odpowiedziałem na interpelacje pana Woźnego, chociaż Pan Woźny się z tego nabija i śmieje, 

ale uważam, że odpowiedź jest wyczerpująca, szczególnie w tym względzie jeszcze raz 

powiem obliguje mnie przestrzeganie prawa. W momencie kiedy otrzymałem pismo z policji, 

że prowadzone jest dochodzenie, to powiem szczerze, że kamień z serca mi spadł, bo jest to 

odpowiedni organ, który się tym zajmuje, trwa postępowanie i dzisiaj ani mnie, ani państwu 

nie jest zadane wydawanie wyroku. Jest sprawa w toku, prowadzi to prokuratura jest to 

najlepsza forma wyjaśnienia tej kwestii. Odpowiedni organ może sprawdzać autentyczność 

pieczątek, były przesłuchania. Ciężko powiedzieć na jakim etapie jest sprawa bo nie jestem 

stroną i nie jestem informowany. Osoba, która złożyła doniesienie i bardzo dobrze, mająca 

wiedzę na ten temat, sprawa dzisiaj jest wyjaśniana. Nie można mówić o zamiataniu tematu 

pod dywan, sprawa jest w toku, poczekajmy, zobaczymy, też czekam na działania 

prokuratury.  Mój pracownik, kierownik referatu był wezwany na przesłuchanie tak jak 

przewodniczący i dlatego w tym etapie zakończyliśmy działania, bo nie jest to w naszej gestii 

i uważam, że nie zrobimy tego lepiej niż organ do tego powołany. Rada zleciła komisji 

rewizyjnej przeprowadzenie kontroli, gdzie jedna osoba się wstrzymała, jedna była przeciw 

reszta rady podniosła rękę i bardzo dobrze. Kwestie wątpliwości, spory musza być wyjaśniane 

po to jest taki organ jak komisja rewizyjna. Komisja rewizyjna dostarczyła protokół w dniu 6 

lipca, następnie w dniu 10 lipca zarządzeniem wójta została powołana komisja kontrolna, 

która miała na celu sprawdzenie tych wątpliwości, które pojawiły się w pracach komisji 

rewizyjnej. Następnie zażądałem od pani dyrektor wyjaśnień na te wątpliwości, odpowiedź 

otrzymałem 13 lipca protokół tej komisji zarządzonej przeze mnie.  Następnie zostało 

wysłane pismo do dyrektora zespołu szkół w sprawie udzielenia wyjaśnień po ustaleniach 

zespołu kontrolnego, mogę odczytać wszystkie pisma jeśli jest taka wola, ale ja zmierzam do 

innej rzeczy. Proszę państwa chce pokazać, że to nie jest tak, że temat przez wójta, 

urzędników, przez gminę, radę został zamieciony pod przysłowiowy dywan i nic w tym 

temacie się nie dzieje. Dokładnie zaprezentowałem to członkom komisji rewizyjnej, 

wszystkie te dokumenty są do wglądu państwa, zainteresowani mogą się zapoznać. 

Odpowiedź pani dyrektor w mojej ocenie była niekompletna, zażądałem dodatkowych 

wyjaśnień, wysłałem ponownie pismo, odpowiedź otrzymałem 3 sierpnia. Chcę państwu 

powiedzieć, że nie jest możliwe, żebym wysyłał pisma i oczekiwał odpowiedzi następnego 

dnia, są procedury wysyłane były listem poleconym, ktoś musiał go odebrać i miał siedem dni 

na odpowiedź. Ponowne pismo zostało wysłane do pani dyrektor 7 sierpnia, ustalony termin 

odpowiedzi 18 sierpnia. Takiej już konkretnej odpowiedzi od pani dyrektor nie otrzymałem, 

dostarczone zostało zwolnienie lekarskie i obecnie pani dyrektor przebywa na zwolnieniu 

lekarskim. Dalej dnia 10 sierpnia wydałem kolejne zarządzenie w sprawie przeprowadzenia 

kontroli sprawdzającej nieprawidłowości, czy prawidłowości dokonywanych wydatków 

Zespołu Szkół w Lipowie oraz powołania zespołu kontrolnego. Zespół kontrolny rozpoczął 

swoją pracę 11 sierpnia, chcieliśmy żeby była to kontrola wszystkich wydatków, usług w 

okresie funkcjonowania zespołu szkół, musieliśmy dostosować się do terminów urlopów pań 

księgowych do tej pory odbyło się pięć posiedzeń jeden rok jest skontrolowany, prace trwają 

nad kolejnym. Ciężko powiedzieć, czy będzie potrzeba jeszcze trzy, cztery czy pięć spotkań, 

dziś tez komisja pracuje. Każdy wolny termin kiedy członkowie mogli pojechać zostało to 

wykorzystane. Mogę powiedzieć państwu, że kontrola dopiero się odbywa i dopiero na bazie 

zebranych informacji będę mógł podjąć kolejne działania. Zapewniam państwa, że jeżeli 

informacje w tym protokole będą budziły jakiekolwiek wątpliwości związane z 
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przeznaczeniem środków czy gdzieś zawyżone stawki, ceny i nie będą przestrzegane 

procedury, dopiero ja na tej podstawie mogę rozpocząć podejmowanie decyzji. Jeżeli będę 

widział, że doszło do malwersacji finansowych mogę zgłosić do organów ścigania. To, że 

pani dyrektor złożyła podanie o urlop poświadczony oczywiście dokumentem lekarskim, to 

nie podlega dyskusji ja mogę oczywiście nie tyle, że podważyć pieczątkę lekarza i zasadność 

przejścia na urlop zdrowotny pani dyrektor kierując to na komisję ale jeszcze mam trochę 

czasu. Chcę państwu powiedzieć, że to absolutnie nie wstrzymuje wyjaśnień i dalej można 

wyjaśniać i będziemy tę sprawę wyjaśniać nie jest to żadna ucieczka od odpowiedzialności. 

Na dzień dzisiejszy decyzja jest taka, że pani Ela Ciechanowicz będzie pełniła funkcje 

dyrektora z dodatkiem dyrektorskim na okres przebywania na urlopie zdrowotnym. W ramach 

jak sprawa będzie  się dalej toczyła, jakie decyzje będę musiał podejmować wedle prawa i 

dopiero wtedy będą mógł poinformować o jakichkolwiek decyzjach personalnych w stosunku 

do pani dyrektor Pasiecznik i to państwa zapewniam zresztą zapewniłem i pokazałem 

dokumenty członkom komisji rewizyjnej. Proszę państwa, jeżeli dnia 21 sierpnia 

przedstawiam na komisji rewizyjnej te dokumenty, które dziś państwu przedstawiam 

oczywiście z treścią pism itd., czyli panie radny powinien pan mieć informacje a nie takie 

działania pan podjął. To na prawdę czytając taki artykuł, który trafia do mieszkańców, którzy 

mają prawo nie wiedzieć jakie działania podjął wójt, jak się zachowują radni bo skąd maja 

wiedzieć, nie wszyscy przebywają na sesji, nie wszyscy dzwonią do urzędu i się pytają bo to 

jest niemożliwością, to uważam, że wprowadził pan w błąd opinie publiczną. Ja nie będę się 

odnosił do tego czy pani dyrektor popełniła błąd, czy nie popełniła, nie traktujcie tego, że ktoś 

broni pani dyrektor, absolutnie nie, tylko jest jedna zasadnicza sprawa, która podkreślam. 

Obowiązkiem wójta, pracowników urzędu jest funkcjonowanie w ramach norm prawnych i ja 

muszę się do tego stosować, ja nie mogę wydawać wcześniejszych wyroków. Podam jeden 

przykład może skrajny. Kilka miesięcy temu facet podpala chałupę, wszyscy wiedzą kto, czy 

on dzisiaj został skazany? To nie jest tak, że z dnia na dzień możemy wydawać wyroki. 

Sprawa jest w toku i na prawdę panie radny mając wiedzę, że takie działania podjąłem o 

których państwa tutaj informuję, to wprowadza pan w błąd opinię publiczną, twierdząc, że 

gmina umywa ręce i w tym kierunku nic nie robi, na prawdę. Ja w tej chwili się zastanawiam 

czy nie zostały naruszone moje dobra osobiste  bo ciekawą rzeczą jest, że pan cały czas 

powtarza pan wójt Bogusław Fijas. Ja się tego nie boję pan doskonale wie, że nie w takich 

sytuacjach pan o tym wie i jako radny i wielu funkcjach którymi się zajmowałem, nie mam 

sobie nic do zarzucenia, w tej wcześniejszej działalności i szczególnie teraz. Nie mogę przejść 

obojętnie obok zapisów, że urząd gminy sprawia wrażenie niezainteresowanego wymusza 

pan, zresztą pan doskonale wie, że pieniądze z ubezpieczenia nie są środkami budżetowymi, 

czyli nie podlegają kontroli, ale dalej pan, oczywiście prokurator to wyjaśni i mam nadzieję, 

że wyjaśni. Proszę państwa dwa wnioski, które pan podał, nie wiem prokurował pan 

Sadowski ale dwa wnioski nie wiem panie radny nie chcę tego komentować, ale wyjątkowo 

się pan popisał gmina Ostróda ma ważniejsze problemy niż jakieś wiejskie szkoły, czyli nie 

chcę tego nazywa c kolokwialnie, wszyscy olewamy kompletnie to co się w szkołach dzieje i 

to co powinno się dziać. Dalej stwierdzenie, czy ktoś okrada czy nie okradał to niech sąd i 

prokuratura i dopiero wtedy będziemy mogli podjąć jakieś działania. Takie pytanie kto 

zawinił w szkole w Lipowie pada takie pytanie, czyli proszę państwa radny wydaje wyrok, że 

ktoś zawinił. Są przesłanki jest prowadzone postępowanie nie oczekujcie, dziś nie możemy 

oczekiwać, że dziś posiadana informacja jest wystarczająca by podjąć jakiekolwiek działania 

prawne. To co możliwe jest w tej chwili jest realizowane chyba, że panie radny są takie 

miejsca na świecie, że jest domniemanie i praktycznie w tym samym miejscu jest wyrok, są 

takie państwa ale takim państwem nie jest Polska i takim wójtem i taką gminą nie jest 

Ostróda, żeby tutaj od razu wysnuwać wyroki. Są instytucje do tego powołane mam nadzieję, 

że będzie to wyjaśnione i nikt niczego pod dywan nie zamiata. Proszę państwa, ci którzy są 
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dziś obecni, chcę poinformować, że ustalę z panem radnym spotkanie z mieszkańcami nie 

tylko Lipowa ale całego obrębu szkolnego. Podam informacje, chciałbym to odbyć w środę 

albo czwartek. Skontaktuję się z panią dyrektor aby przez dzieci poinformowała rodziców. 

Niestety nie będę mógł być obecny na radzie pedagogicznej w poniedziałek, ale pracownik 

może państwu udzielić informacji. Jeśli te informacje będą niewystarczające oczywiście służę 

pomocą i chętnie się z radą pedagogiczną i środowiskiem szkolnym spotkam. Tyle mam do 

powiedzenia w tej sprawie, dziękuje bardzo”. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu nauczycielowi Zespołu Szkół w Lipowie Justynie 

Siemińskiej, która zapytała czy dzieci są ubezpieczone, czy też nie, ponieważ od wtorku 

zaczynają nauczyciele pracę z dziećmi. 

Wójt Gminy Ostróda „to pytanie padało jako pierwsze jak zwracał się urząd na samym 

początku kiedy wyszła ta sprawa. Absolutnie nie ma zagrożenia żadnego, że dzieci są 

nieubezpieczone zwłaszcza, że nawet w tym tekście wysłanym do państwa jest mowa, że 

ubezpieczenia były wypłacane. To potwierdza, że dalej dzieci są ubezpieczone. Jak wygląda 

przebieg środków finansowych wyjaśnia to prokuratura, to są środki pozabudżetowe. Jedyną 

informacją pewną, którą chciałem wiedzieć, takie pytanie padało z mojej strony, to czy dzieci 

są ubezpieczone, bo to jest najważniejsze. Informacja jest taka, że dzieci są ubezpieczone 

polisa jest ważna, nie została zerwana jest kwestia płatności za tę polisę, ale jest to element 

całej tej układanki w tej chwili jest to wyjaśniane. Nie ulega dyskusji, że dzieci są 

ubezpieczone”. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że umowa nie wypowiedziana jest automatycznie 

przedłużona. 

Radna Anna Lewandowska powiedziała, że pracuje w szkole i wiadome jest jej, że z każdym 

nowym rokiem szkolnym zawiera się nową umowę z ubezpieczycielem i wnosi się opłaty. 

Radny Mieczysław Woźny: „szanowni państwo, tylko takie mocne wstrząśnięcie wydaje mi 

się zmobilizowało pana wójta do działania”. 

Wójt wtrącił „kłamstwo”. 

Pan Woźny dalej: „ wszystkie próby zostały zablokowane, żeby ukazał się ten artykuł jest 

prawdą, ponieważ po rozmowie z redaktorem „Nasz Głos”, który powiedział mi, że artykuł 

ukaże się jeżeli wyrazi na to zgodę pan wójt, który miał umieścić swoją odpowiedź na ten 

artykuł. Praktycznie na godzinę przed tym zadzwonił do mnie redaktor i wstrzymał. 

Zwróciłem się również do telewizji „Mazury”, ale właściciel powiedział, że po rozmowie z 

panem sekretarzem nie nakręci takiego reportażu. Starałem się za wszelka cenę, ale nawet w 

środę chciał pan, panie wójcie zwolnić pół poczty za to, że listonosze roznosili to. Myślał pan, 

że jest to jakby prywata moja, albo coś. Ja po prostu, chcąc poinformować i dojść do opinii 

publicznej  by pokazać co dzieje się i wymyśliłem tylko taką formę, że zrobię to przez pocztę 

i roześlę to za pośrednictwem poczty, która zrobiła mi usługę”. 

Przewodniczący Rady chciał udzielić głosu panu wójtowi. 
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Radny Mieczysław Woźny nadmienił, że „moment, jeszcze nie dokończyłem”. 

Radny Mieczysław Woźny dalej: „Panie przewodniczący zarzucił mi pan, że chwała ludziom, 

że robią te bale sylwestrowe czy inne imprezy, ja nie czepiam się bali, mnie interesuje tylko 

to, gdzie podziały się te pieniądze, które zostały przekazane. Chwała ludziom, że robią tylko 

powiedzcie państwo, gdzie podziały się te pieniądze”. 

Na sali obrad słychać hałas.  

Pan Woźny „ja pana i radę informowałem o tym wydarzeniu w kwietniu i prosiłem byłem u 

pana, wiele spotkań było. Zwracałem panu ileś razy uwagę, że jest takie coś jak ustawa o 

systemie oświaty, która mówi że organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad 

jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, prowadzi prawidłowość 

dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi 

przez szkołę lub placówkę innymi środkami z innych źródeł. A więc jeżeli pani dyrektor 

pozyskiwała środki z innych źródeł, to szkoła i organ prowadzący ma prawo według mnie do 

kontroli tych środków”. 

Radny Łukasz Wolf nadmienił „ale to nie są te środki”. 

Radny Mieczysław Woźny „jak nie”. 

Na sali obrad słychać hałas. 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda : absolutnie żadne z mediów ostródzkich nie 

kontaktowało się ze mną w tej sprawie, żadne. Żaden „Nasz głos” absolutnie nie kontaktował 

się ze mną. Twierdzę, że nasze media starają się działać ze wszechmiar jak najbardziej 

obiektywnie i zawsze doprowadzają do tego, żeby strony mogły się wypowiedzieć, nie tylko 

jedna strona, która ma wątpliwości i uwagi i bardzo dobrze, ale daje szansę drugiej stronie się 

wypowiedzieć. Absolutnie nikt ze mną się nie kontaktował w tej sprawie. Druga sprawa 

kłamstwo i jeszcze raz kłamstwo o zwolnieniu pół poczty jedyną rzecz, którą wykonałem to 

telefon do pana sołtysa pana Zbigniewa Dobiesa, bo akurat wiedziałem dostałem taką 

informację, że to on kolportuje taką informację, te kserówki i zapytałem się, czy jest to druk 

bezadresowy. Udzielił mi informacji, że jest to druk bezadresowy, ponadto poinformował, że 

było to sprawdzane przez prawników. Ja się nie pytałem ale taką informację otrzymałem od 

pana sołtysa Reszek, że druk bezadresowy, że była konsultacja i zostało to opłacone. 

Absolutnie nie wykonałem do nikogo więcej telefonu. Jedyna osoba z którą się 

kontaktowałem był pan Zbigniew Dobies. Panie radny jak to brzmi, pół poczty Fijas chciał 

zwolnić. Kłamca i jeszcze raz kłamca, taka jest prawda. Proszę państwa jeszcze raz mówię 

wy, opinia publiczna możecie to traktować, że Fijas broni pani Pasiecznik, Fijas nikogo nie 

broni. Proszę państwa ja muszę bronić tu urząd i siebie w działaniach, które zostały 

natychmiastowo podjęte. Panie radny pan zgłasza to 24 kwietnia (piatek) a ja podejmuje 

działania 27 kwietnia (poniedziałek) to nie może pan powiedzieć, że pan powiedział 27 

kwietnia a my do tej pory nic nie robiliśmy. Powtórzę jeszcze raz jeśli ja 14 i 21 sierpnia 

przedstawiam całą sytuacje komisji rewizyjnej, to pan taką wiedzę posiada, że takie działania 

zostały podjęte. Nie było z mojej strony żadnej bezczynności i jeszcze raz powtórzę nie 
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bronię pani dyrektor. Jeśli pani dyrektor zawiniła i będą ku temu dowody i fakty nie ma 

żadnych obaw dla państwa, że nie podejmę działań nawet tych radykalnych. Ja na tej sali 

ślubowałem zgodnie z prawem i muszę to robić i tak będę robił. Nie będzie takiej sytuacji, że 

ktoś będzie wymuszał na mnie działania bezprawne, po to żebym prawo łamał. Panie radny 

tego nie będę robił i nie będę stał z boku jak pan będzie kłamał, że Fijas pół poczty chciał 

zwolnić, dlatego że wykonał telefon do swojego w sumie kolegi, gdzie miałem prawo zapytać 

skoro wiedziałem, że roznosi. Tyle mogę panu powiedzieć”. 

Przewodniczący Rady podziękował Wójtowi Gminy i udzielił głosu radnemu Tomaszowi 

Klimeckiemu. 

Radny T. Klimecki : „szanowni państwo dzisiaj o zespole w Lipowie jest głośno nie tylko w 

gminie, bo ta sprawa jest nagłośniona bardzo, ale nieprzyjemna. Ja chciałbym zacząć od 

egzaminu gimnazjalnego, dziś otrzymaliśmy średnie wyniki za rok 2015. Patrząc na wyniki 

okazuje sią, że najlepsze wyniki są w gimnazjum w Lipowie. Gratuluje bardzo wszystkim 

nauczycielom bo to wasza praca. Odnosząc się do całej tej nieprzyjemnej sprawy, która 

dotyczy mnie też osobiście. Proszę państwa ja w tej szkole się uczyłem, są nauczyciele, 

którzy mnie uczyli. Przez kilkanaście lat starałem się współpracować z każdym dyrektorem, 

każda szkołą, z każdym nauczycielem, wiedząc, że robi się to dla dobra szkoły i dzieci. 

Wczoraj mieliśmy spotkanie rady sołeckiej. Zacznę od tego, że kiedy dowiedziałem się po 

prostu radny pan Mieczysław Woźny poinformował, że mogły być jakieś nieprawidłowości z 

ubezpieczeniami itd. Przyznam się szczerze, że moja reakcja to było zdziwienie i szok. Nie 

wierzyłem, że coś takiego może mieć miejsce. W tej chwili sprawa ubezpieczeń jest 

wyjaśniana przez policję. Policja wyjaśni tak, to będą sprawy jasne i czytelne, tam nie ma 

możliwości, że się coś ukryje. Jak wspomniałem, wczoraj mieliśmy spotkanie rady sołeckiej 

jest tu obecna Agnieszka Augustyn jest pan sołtys, rozmawialiśmy na ten temat. Proszę 

państwa dla nas też jest bardzo ważne, żeby sprawa jak najszybciej się wyjaśniła i była jak 

najbardziej czytelna. To chyba jest najważniejsze. Na sali w tej chwili toczą się dyskusje i 

pewnie będą się toczyły wiadomo że każdy jest zdenerwowany, każdy ma swoje 

przemyślenia. Pan wójt obiecał mi, że ta sprawa na prawdę zostanie doprowadzona do końca i 

zostanie wyjaśniona. Rozmawialiśmy o spotkaniu i myślę, że takie spotkanie jest potrzebne. 

Dlatego bardzo się cieszę, że pan wójt chce spotkać się z rodzicami i poinformować jakie 

kroki są podjęte w tej sprawie, bo rodzice po prostu oczekują tego, co się dzieje, co rada 

gminy w tym temacie robi. Na koniec chciałbym się odnieść do tego ostatniego zdania. Nie 

ma co ukrywać, że organizatorem bali i imprez byłem ja plus osoby, które chciały mi 

pomagać. Bardzo boleśnie to odbieram, bo ja nie wiem o co po prostu chodzi, że jest jakieś 

niejasne przekazywanie pieniędzy. Dla mnie to jest po prostu jakiś zarzut, że ja coś robiłem a 

tych pieniędzy nie przekazałem. A to jest nie prawdą wszystkie środki, które zostały 

pozyskane z takich imprez, one były robione tylko w jednym celu, albo przeznaczyć je na 

bale noworoczne bo też takie robiliśmy dla dzieci, albo przeznaczyć do szkoły i tez były 

przekazywane do szkoły. A co się z nimi działo... 

Pani Anna Kacprzak nauczyciel Zespołu Szkół w Lipowie „wiemy, sami możemy 

zaświadczyć, że tak było, sami korzystaliśmy tylko, że pieniądze znikały”. 
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Radny Tomasz Klimecki dalej „tylko dla mnie zdanie jest tak sformułowane, że po prostu no 

niestety.” 

Radny Mieczysław Woźny wtrącił „czytaj ze zrozumieniem”. 

Pan Bogusław Fijas „proszę państwa kiedy trzy lata temu zostałem wójtem, jedną z moich 

pierwszych decyzji było to, że został wprowadzony zakaz organizowania wszelkich takiego 

rodzaju imprez i od roku chyba 2012 jeszcze jeden sylwester odbył się w Durągu. Nie mogę 

brać odpowiedzialności za ten okres czasu kiedy sprawuję funkcję wójta. Sporadycznie 

czasami w obiektach oświatowych odbywają się stypy, wtedy kiedy dotyczy to pracowników 

związanych z oświatą i taką zgodę wtedy wydaję, sporadycznie dwa albo trzy przypadki takie 

były. Wyszedłem z założenia, że obiekty oświatowe nie służą do tego aby organizować tam 

jakiekolwiek imprezy, czy weselne, czy bale sylwestrowe. Ludzie prowadzą działalność 

gospodarczą, płacą podatki i to są odpowiednie miejsca restauracje, domy weselne, żeby tam 

się odbywały takie imprezy. Nie mogę brać odpowiedzialności, ale jeżeli państwo uważacie, 

że w takich przypadkach doszło do jakiejkolwiek malwersacji proszę poinformować 

odpowiednie służby jeśli macie taką wiedzę, na prawdę nie wyobrażam sobie tego, żeby 

gmina zamieniła się w komisję śledczą i we własnym zakresie prowadziła śledztwo. Na 

prawdę czegoś takiego nie jesteśmy w stanie zrobić i nie do tego zostaliśmy powołani. Macie 

wiedzę powinniście wykorzystać i nic nie stoi na przeszkodzie żeby tak się stało”. 

Pani Beata Ciechanowicz nauczyciel Zespołu Szkół w Lipowie odnosząc się do 

Przewodniczącego Rady powiedziała, że podczas zbiórki pieniędzy na sztandar było podane 

konto sprostowała Pana Sadowskiego mówiąc, że społeczność lokalna wie jak powinno być i 

jak należy postępować w takich sytuacjach. 

Pan Sadowski potwierdził, że „ tak jest nawet komitet organizacyjny, który praktycznie działa  

przy tym koncie, tak my robiliśmy kiedyś”. 

Pani Beata Ciechanowicz „ więc proszę nam nie mówić jak powinno być, my wiemy jak 

powinno być i to konto było”. 

Przewodniczący Rady „ ale nie można teraz zarzucać dla mnie, czy tam dla rady...” 

Pani Cechanowicz „ale my nie zarzucamy, tylko stwierdzamy, że było konto”. 

Przewodniczący Rady „dobrze dziękuje pani”. 

Radny Jarosław Pawszyk „chciałbym prosić pana przewodniczącego, bo w zasadzie, rada 

pedagogiczna, nauczyciele z Lipowa, którzy tu przybyli są najbardziej zainteresowani 

przebiegiem tego wyjaśniania, ponieważ dotyczy to, też bezpośrednio ich. Ja też gratuluje 

państwu, że pomimo tego co się działo w stronę dyrekcji a nie działo się najlepiej, ponieważ 

ja byłem w tym zespole, który kontrolował te dokumenty ja je widziałem, porównywałem do 

zarządzeń. Byłem też wraz z kolegami twórcą tego protokołu, widziałem wszystko co tam się 

działo i gratuluje, że pomimo tego, co tam się działo, wasze wyniki były najwyższe w gminie. 

Ale chciałem też prosić pana przewodniczącego, że być może ktoś tu obecny z państwa, 

przedstawicieli rady pedagogicznej, chciałby zabrać głos w tej sprawie, bo ja myślę, że 
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jesteście stroną i powinniście móc publicznie w tej sprawie się wypowiedzieć. To jest jedna 

rzecz a druga, ostatnie pytanie odnośnie ubezpieczeń, do których nie będę już wracał bo w 

zasadzie chyba już jest nie celowe i chyba mi się już  nie chce, ale czy jeszcze dwa dni temu 

przyszło do urzędu ponaglenie odnośnie ciągłego nie płacenia składki ok 1.500zł, pieniędzy 

których ciągle brakuje. 

Wójt „proszę państwa, korespondencji takiej absolutnie nie było, bo nie jest stroną urząd 

gminy w tym samym problemie, nie dlatego to mówię, że są to środki pozabudżetowe, tylko 

jeśli były takie ponaglenia to mogą trafić tylko do zespołu szkół w Lipowie i jeśli trafiło to 

można oczywiście to sprawdzić. Na pewno takie ponaglenie formalnie do urzędu gminy nie 

trafiło”. 

Janusz Jaworski nauczyciel Zespołu Szkół w Lipowie, „wynotowałem wiele zdań, ale jedno 

szczególnie rzuciło mi się w oczy z protokołu komisji rewizyjnej: zespół doświadczył 

mataczenia. Chciałbym do tego zdania się odnieść. W tym przypadku gmina jako organ 

prowadzący nadzór bezpośredni ma teraz kontrolę, chyba gdzieś przespała parę lat. 

Chciałbym też zapytać, dlaczego ta kontrola dotyczy tylko dwóch lat a nie trzech, pięciu 

dziesięciu, wcześniej. Nie wiąże się to z kadencją państwa radnych ani pana wójta, tylko 

ciągłości tamtej szkoły. Uważam, że gmina tutaj w tym przypadku powinna być za wszelkimi 

podejrzeniami jak przysłowiowa żona cezara, w moim odczuciu tak nie jest. Dlatego w 

imieniu chyba nie tylko swoim, chociaż bałbym się tu uogólniać, chciałbym prosić, chociaż 

padło to już od pana wójta, o spotkanie rodzice, nauczyciele i pan wójt. Ja od razu uprzedzę, 

że na najbliższej radzie, chociaż rada to jest sprawa szkoły i obowiązuje nas tajemnica. Jeżeli 

pan wójt nas nie zaszczyci swoją obecnością z żadnym innym urzędnikiem nie będziemy 

rozmawiać. Dyrektor nowy został nam przedstawiony, kolegę nowego od zajęć w-f znamy 

też, więc nie widzę potrzeby, żeby się tu rozdrabniać, poczekamy aż pan wójt znajdzie czas i 

siądzie z nami do stołu, bo stwierdzam, że do tej pory nikt z nami nie chciał rozmawiać. A o 

wielu naszych bolączkach mówiliśmy, często nieoficjalnie i to może błąd zawsze trzeba pisać, 

pisać, pisać. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że na prawdę odniosę się do tego co 

już padło. Nie chodzi nam o to, żeby szkoły o godzinie piętnastej w piątek zamykać panie 

wójcie. Niech się toczą imprezy, niech szkoły będą centrami kultury dla tych ludzi, którzy 

tam mieszkają. Tu chodziło tylko o jedna rzecz, ludzie robią imprezę fantastyczną, zbierają 

pieniądze na pomoc szkole a pieniądze znikają i tylko o to chodzi. Tutaj nikt nikogo nie 

posądza z państwa radnych, chcemy tylko wyjaśnienia pewnych rzeczy. Powiedział pan w 

rozmowie ostatnio, że nie interesują was relacje personalne – szkoda, też powinny was 

zainteresować, bo to jest też przynajmniej jakaś sprawa, która powinna być wyjaśniona. 

Zapraszamy pana do rozmowy, w każdej chwili my się dostosujemy ale na razie  

w poniedziałek poukładamy sobie plan pracy na najbliższy rok,  na razie bez państwa skoro 

pan wójt nie może przyjechać, poczekamy”. 

Wójt Gminy Ostróda „ we wtorek ustalę termin, ponieważ w poniedziałek muszę wyjechać, 

wracam w nocy z poniedziałku na wtorek. We wtorek jest inauguracja roku szkolnego  

w Tyrowie zapraszam na inaugurację. I od razu podam termin jeśli będzie taka możliwość to 

od razu chętnie spotkam się z wami w przyszłym tygodniu, może połączymy to gdzieś  

w godzinach urzędowania 14, 15 spotkam się z wami w szkole a potem zostanę na spotkaniu 
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z rodzicami, tak żeby to razem połączyć. Nic nie stoi na przeszkodzie i dziękuję za sugestie. 

Wracając do tych imprez, to ja jeszcze raz powiem, nie chodzi mi o takie imprezy, które 

integrują mieszkańców mówię o zakazie imprez komercyjnych tylko w ten sposób. To nie tak, 

że ja zabraniam organizowania jakichkolwiek imprez, wręcz przeciwnie. Jestem za tym, żeby 

jak najwięcej w szkole się działo i tu popieram Janusz twoje zdanie. Tu myślałem o tych 

balach, gdzie się zbiera składki i tu szkoła stanowi konkurencję dla działalności gospodarczej 

a jeszcze jak się pojawią wątpliwości, o których tutaj mówicie to trudno, żeby było inaczej. 

Przyjmuję to i zapewniam, że w spokoju odbędziecie radę pedagogiczną z nową panią 

dyrektor Panią Elą Ciechanowicz a we wtorek podam termin, chciałbym, żeby był to czwartek 

albo piątek przyszłego tygodnia”. 

Radny Andrzej Bartnicki „szanowni państwo ja tylko krótko, ewidentnie jest tam jakiś  

problem, ale my nie możemy się zachowywać jak sąd, bo nawet w sądzie przysługuje prawo 

do obrony. Nie ma tu pani dyrektor nie znamy stanowiska, każdy próbuje w jakiś sposób coś 

tam zarzucić. Jest problem, trzeba go wyjaśnić tak jak grono nauczycielskie mówi, trzeba 

usiąść do stołu, powiedzieć co było, bo my tej wiedzy nie mamy do końca, nie wiemy. Przez 

ileś lat to funkcjonowało myślę, że ten stół jest za szeroki a zwłaszcza media, żebyśmy tu 

dewagowali czy ktoś jest winien, czy nie winien. Są od tego odpowiednie organy, określą jest 

winien, wtedy jako organ nadzoru będziemy podejmowali decyzję personalne, dziękuję”. 

Radny Jarosław Pawszyk „chciałbym odnieść się do tego co powiedział pan Jaworski. 

Chciałbym postawić oficjalny wniosek odnośnie skontrolowania działalności pani dyrektor w 

poprzednim okresie kiedy była panią dyrektor w gimnazjum, bo to jest jeszcze kilka lat. 

Myślę, odpukać, ale pewnie pukanie nie wiele tu pomoże, jeżeli potwierdzą się te zarzuty, to 

poczynania te nie były z dnia na dzień i wcześniej na pewno już musiały być. To jest jedna 

rzecz a druga, to myślę, że sukces ma wielu ojców, porażka jest sierotą. Ja myślę, że w tym 

przypadku sukces, już doszło do pewnej próby oczyszczenia tego środowiska, należałoby 

przypisać komisji rewizyjnej, bo to ona przygotowała pierwszą uchwałę na podstawie tego co 

pan Mieczysław Woźny zgłosił i to był ten początek. Działania pana wójta często były dość 

błyskawiczne ale pan wójt nic nie wspomniał, że w między czasie były spotkania komisji 

rewizyjnej i to komisja w jakiś sposób dopingowała pana wójta do tego, żeby to przyspieszyć. 

To nie były działania tylko i wyłącznie autorskie, dziękuję”. 

Pan Bogusław Fijas „oczywiście tak było, jak pan radny przedstawia, tylko proszę państwa, 

gdyby ktoś z urzędników, czy ja posiadał taką wiedzę jak któryś radny z komisji rewizyjnej, 

że dokładnie wiedzieli, które faktury budzą wątpliwości, to na pewno ten temat byłby 

znacznie wcześniej załatwiony.  Jeśli ktoś taką wiedzę posiada, no to trudno i cieszę się, że te 

działania komisji rewizyjnej są skuteczne. Ale jeśli człowiek takiej wiedzy nie posiada to 

trudno być czasami skutecznym. Jeśli chodzi o zakres czasowy to w tej chwili trwa kontrola 

zakresu zespołu szkół po jej zakończeniu nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykonać kontrole 

całego okresu gimnazjum. Ale może się okazać, że to już inna instytucja będzie kontrolować i 

pod innym zakresem, też taka sytuacja może nastąpić. Proszę się uzbroić w cierpliwość ja 

czekam na zakończenie pracy komisji dotyczących okresu funkcjonowania zespołu szkół i jak 

będę znał wyniki kontroli podejmę decyzję co do kontroli okresu gimnazjalnego, nic nie stoi 

na przeszkodzie żeby to wykonać, dziękuje bardzo”. 
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Radny Mieczysław Woźny „szanowni państwa, w zupełności nie żałuję, że ten artykuł się 

ukazał i jeszcze raz powtórzę, że tylko takie uderzenie mocniejsze spowodowało to, że pan 

wójt dziś mówi trochę inaczej. Ja mam wszystkie inne odpowiedzi na interpelacje złożone 

przeze mnie i odpowiedź pana przewodniczącego i pana wójta, przeczytam państwu tylko 

jeszcze jedno”. 

Radny M. Woźny odczytał złożone pismo do wójta dnia 25 maja br. z prośbą o wystawienie 

upoważnienia do wystąpienia z zapytaniem do firmy ubezpieczeniowej InterRisc Windykacja 

odnośnie weryfikacji dokumentów przedstawionych przez dyrektora Zespołu Szkół w 

Lipowie, sprawa dotyczy ubezpieczenie NNW w/w placówki.  

Następnie radny M. Woźny powiedział „ chodziło mi o to, żeby potwierdzić i uzyskać 

dokumenty i dalej chciałbym je przedstawić radzie i panu wójtowi pokazać, że dalej nie są 

opłacone polisy”. 

Następnie Pan Woźny odczytał odpowiedź Pana Wójta i stwierdził, że jest ona lakoniczna a 

zadziwiające jest to, że prosi się radnego w piśmie z urzędu  o podanie podstawy prawnej do 

wnioskowanego upoważnienia.  

Radny M. Woźny mówi „wszystko szło pod górę, to teraz dopiero trochę idzie inaczej. Czy 

mam przeczytać dalsze interpelacje, czy odpowiedzi pana, w kwestii, np. czy to jest zdanie 

oznajmujące”. 

Pan Bogusław Fijas „ panie radny, ja nie chcę już tego tematu dalej ciągnąć, proszę nie 

rozumieć, że chcę zamieść to pod dywan. Z uporem maniaka nie może do pana dotrzeć, że to 

co nie jest w kompetencji wójta, gminy takich działań ja po prostu podjąć nie mogę. Z takim 

pismem powinien pan się zgłosić do rodziców, którzy pieniądze wpłacili za dzieci, pan 

powinien o tym wiedzieć. Pan z uporem maniaka manipuluje opinią publiczną o moim i 

urzędu zaniechaniu, właśnie to jest najgorsze. Jeszcze raz podkreślam, to że muszę stać i 

bronić prawa i działać według prawa to nie ulega żadnej wątpliwości. Nie może pan zmusić 

mnie nawet takimi pismami do tego, żebym ja to prawo łamał i pan o tym powinien wiedzieć. 

Pan opinii publicznej niestety, przepraszam za wyrażenie wciska, że wójt nie wykonuje 

należycie swoich obowiązków, bo mam prawo to tak interpretować. Ja państwu dokładnie a 

szczególnie komisji rewizyjnej wytłumaczyłem o działaniach zgodnie z prawem, które 

mogłem podjąć i  natychmiast podjąłem. Miał pan wiedzę co wydarzyło się na komisji 21 

sierpnia, przedstawiłem to członkom komisji, pan miał taką wiedzę, nie dalej pan z uporem 

maniaka wysyła pan artykuł, w którym w pewnym sensie stara pan mnie ośmieszyć i przede 

wszystkim pokazać, że nie wykonuje podstawowych działań, które powinienem podejmować. 

Panie radny to nie tędy droga i pan powinien o tym wiedzieć”. 

Radny Roman Nowakowski „szanowni państwo, panie wójcie dalszy dialog chyba 

powinniśmy wyhamować. To są ważne sprawy, także jak pan wójt mianuje na dyrektora 

szkoły panią czy pana”. 

Pan Wójt wtrącił „nie mianuje, powołuje”. 
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Radny Nowakowski „dobrze powołuje komisje pod ekipą pana wójta i jest mianowany na 

dyrektora. W związku z tym staje się automatycznie publiczną osobą, godną zaufania w 

środowisku wiejskim. W związku z tym, moim zdaniem na pewno tego by nie było gdyby pan 

traktował po partnersku pana radnego i by nie doszło do takich wymian. Jeżeli ktoś ma taką 

wiedzę i pan wójt skorzystałby z niej i byście sobie nawet porozmawiali w gabinecie takimi 

słowy słuchaj panie Mietku ja się dowiaduję jak jest, załatwiam to na pewno tego artykułu by 

nie było i  sprawa byłaby załatwiona. A dziś, moim zdaniem nie ma co już się podniecać, 

głośniej nie trzeba nic mówić. Ludzie stracili zaufanie do pani dyrektor, konkretnie mienia 

gminnego zaczyna brakować, na które pieniążki gminne były wydatkowane są stwierdzone 

fakty i po co tu udawać”. 

Z sali słychać brawa. 

Radny Nowakowski dalej „powinniśmy zaniechać dalszego dialogu i konkretnie powiedzieć. 

Bo ja nigdy w życiu nie oskarżę, bo to nie wiadomo jakie pieniądze były, czy były w ogóle 

dochody z tego balu, czy nie były, czy pokrycie strat było”. 

Wójt Gminy Ostróda „panie radny cały czas to samo podkreślamy od samego początku, 

działanie zgodne z prawem, działanie zgodne z prawem to jest rzecz najważniejsza. Ja nie 

mogę i jeszcze raz podkreślam ja nie mogę człowieka osądzić, to nie ja osądzam człowieka. 

Nie może być takiej sytuacji nie traktujcie, że ja kogokolwiek bronię. Te działania, które 

podjął wójt są działaniami zgodne z prawem, po to mamy obsługę prawną w urzędzie, żeby 

prawnik podpowiedział jakie działania może wójt podjąć, żeby nie naruszać i nie łamać 

prawa. Ja takie działania podejmuję ale nie mogę się zgodzić na zarzuty bezczynności bo 

takich działań nie ma. Działania są prowadzone i będą wyjaśnione konsekwentnie w tej 

sprawie i o tym mogę państwa zapewnić bo sprawa jest w toku. To nie jest panie radny, że 

można usiąść w gabinecie i powiedzieć, że temat będzie załatwiony, bo niestety nie załatwi 

się w ten sposób, że wójt powie, że będzie załatwiony bo te sprawy po prostu trwają. To co 

również radny pan Bartnicki mówił. To są procedury ja tych procedur panie radny muszę się 

trzymać. Ja nie mogę łamać prawa i zapewniam państwa, że z naszej strony, ze strony urzędu 

wszystkie działania podejmowane są w sposób rzetelny, należyty i uczciwy”. 

Radny Łukasz Nowicki „chciałem odnieść się do listu i formy jak została zastosowana. 

Bardzo dobrze, że pan radny Woźny zainteresował się sprawą, uzyskał informację, tę 

informację przekazał nam radzie gminy, wszystkie procedury zostały wszczęte, sprawa jest w 

toku wyjaśniania i bardzo dobrze, że środowisko lokalne społeczności szkoły w Lipowie tak 

żywotnie interesuje się tą sprawą i z pewnością doprowadzi do jej rozwiązania. Natomiast 

sama forma listu, myślę że wyrażę zdanie większości radnych no niestety zabolała nas 

personalnie, ponieważ od początku ta sprawa była przez nas pilotowana, został nadany tryb 

pracy oficjalny poprzez komisję rewizyjną. Komisja przeprowadziła kontrolę, zrobiła to 

bardzo profesjonalnie, wykryła nieprawidłowości, które zostały opisane i dalsze działania 

zostały wszczęte, tutaj sprawa zmierza do wyjaśnienia. Natomiast sugerowanie, że ktoś w 

urzędzie, czy rada, czy pan wójt, pan przewodniczący blokował ten temat to myślę, że zostało 

to już do bólu wyjaśnione, że tak nie było. Forma listu i ciągłe zarzuty skłaniają do 

stwierdzenia, że nie ważne czy sprawa będzie wyjaśniona, jak będzie wyjaśniona też widać 
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tutaj liczbę mnogą, czyli możemy wnioskować że są autorzy tego listu natomiast pan radny 

się pod tym podpisał osobiście i takie ciągłe drążenie do tego, żeby udowodnić mimo 

wszystko tutaj rada, przewodniczący, wójt działali źle. Ja odbieram to jako kampanię 

wyborczą w pierwszym roku kadencji, dziękuję”. 

Pani Renata Ankiewicz nauczyciel Zespołu Szkół w Lipowie „ja pisałam do pana wójta  

i wskazywałam, że pani dyrektor prawa się nie trzyma, pan tutaj cały czas powtarza, że 

wszystko musi być zgodnie z prawem. Zostałam osądzona przez panią dyrektor, poza tym 

zostałam zwolniona bezprawnie, można powiedzieć z 1/3 etatu, co jak się później 

dowiedziałam to jest również bezprawnie. I gdzie tu jest działanie zgodne z prawem,  pan 

wójt doskonale o tym wiedział, bo ja w tym piśmie napisałam. Nikt się tym nie zajął, nikt 

tego nie wyjaśniał a teraz pan podkreśla to: działanie zgodne z prawem”. 

Pan Dominik Serafin Sołtys sołectwa Smykówko powiedział, że przysłuchując się prawie 

dwu godzinnej rozmowie, która polega tylko na wzajemnym oskarżaniu się należałoby tę 

rozmowę zakończyć, gdyż powołane do tego służby mają sprawą się zająć. 

Radny Łukasz Wolf „mam żal do pana Woźnego bo, że tak powiem jedzie po nas wszystkich 

ostro i nieładnie. Mam takie pytanie, to co my robimy od maja a już szczegółowo od czerwca, 

trzy miesiące komisja rewizyjna się tym zajmuje, urząd jest o tym poinformowany, urząd 

wszczyna procedury a pan w tym tygodniu wrzuca to na forum publiczne, można powiedzieć 

paszkwil, który nas tak ocenia, że naprawdę my nic nie robimy tylko pod gruby dywan, gdzie 

dzisiaj wójt udowodnił i przede wszystkim komisja rewizyjna, która żeby zacząć działać 

musiała na sesji wniosek złożyć, czyli to musiało miesiąc trwać zanim my w ogóle 

podejmiemy jakieś działania kontrolne, bo takie są procedury. Przecież my zaczęliśmy to na 

początku czerwca gdzieś było spotkanie komisji. Dzięki pana interpelacji podjęliśmy 

działanie, taka była procedura, najpierw na komisji podjęliśmy uchwałę, że wnioskujemy o 

dodatkową kontrolę potem rada gminy musiała uchwalić tę kontrolę a pan w tym tygodniu 

wyskakuje z jakimś listem, który podejrzewam, że panu ktoś podłożył a pan nie wiem czego 

się najadł czy napił i jeszcze to podpisał, potraktował nas jak potraktował. Ja jestem osobiście 

urażony, może moje dobre imię też jest urażone, aczkolwiek nie będę dochodził, bo 

stwierdzam, że nie warto i dziękuje panu bardzo za bardzo miłe potraktowanie nas”. 

Radny Mieczysław Woźny „panie radny proszę zajrzeć na swój komputer, na swoje maile i 

niech pan przeczyta moje interpelacje i odpowiedzi pana przewodniczącego a wszystko panu 

się wyjaśni, dziękuję”. 

Radny Łukasz Wolf „przeczytałem to na bieżąco aczkolwiek mi nie chodzi o jakieś szczegóły 

techniczne do wójta, czy pana przewodniczącego rady, tylko chodzi mi o to, że opieszałość 

urzędu i rady gminy, gdzie wszyscy czekają jest czas i wszystko trzeba zrobić zgodnie  

z procedurami. Na każdy ma odpowiedź 14 dni to wszystko trwa, nie można tak zrobić, że 

dziś pan powiedział a za trzy dni żąda pan wyjaśnień, 27 nie zgłaszał pan wniosku tylko pan 

coś, nas poinformował na komisji a 30 pan żąda wyjaśnień”. 

Radny M. Woźny wtrącił „proszę przeczytać protokół”. 
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Radny Łukasz Wolf „w zeszłym tygodniu na komisji wójt pana instruował jak się składa 

wniosek formalny, też pragnę zauważyć, także do końca procedur pan chyba nie zna. A my tu 

działamy trzy miesiące ja nie wiem zamiast z dziećmi iść nad jezioro to ja spotykam się na 

jakiś komisjach bo trzeba sprawę wyjaśnić a pan w tym tygodniu wyrzuca takie pismo, że my 

nic nie robimy. To jest bardzo nieładnie i nieelegancko ”. 

Przewodniczący Rady prosił obecnych o zachowanie porządku. 

W dalszej części Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Beacie Ciechanowicz 

nauczycielowi Zespołu Szkół w Lipowie, która powiedziała: „żałujemy bardzo, że przez tyle 

miesięcy nikt z nami nie porozmawiał. My się dowiadywaliśmy od rodziców, od dzieci było 

to niesmaczne, niewygodne i na prawdę uważamy, że nie zasłużyliśmy sobie na to, żeby 

mówiono o szkole, podczas gdy my się do niczego nie poczuwamy i oczekujemy, że zostanie 

to naprawione i wobec nas a przede wszystkim wobec rodziców bo my nie chcemy, żeby 

rodzice patrzyli na nas jak na potencjalnych prawda ..... I chyba pan Nowakowski mówił to, 

co bardzo nam się podobało”. 

Pan Janusz Jaworski nauczyciel Zespołu Szkół w Lipowie „chciałem bardzo podziękować za 

to, że ten temat się pojawił, widzę że on wzbudza bardzo dużo emocji i dobrze. Panu 

Woźnemu serdecznie dziękuję”... 

Z sali słychać brawa... 

Pan Jaworski dalej ...„chcemy powiedzieć, że nie odebraliśmy tego pisma jako pstryczek w 

nos kogokolwiek z państwa, absolutnie i dlatego dziękuje że ta sprawa została nagłośniona, 

my tego potrzebowaliśmy. I ostatnia rzecz do pana wójta, kiedy nauczyciel idzie na urlop 

zdrowotny, co wynika z karty nauczyciela musi mieć zgodę dyrektora, prawda, jak idzie 

dyrektor musi mieć zgodę organu prowadzącego. Myślę, że w tym przypadku celowe byłoby 

złożenie wniosku do lekarza orzecznika wojewódzkiego o sprawdzenie celowości takiego 

urlopu, ja to odbieram jako nagrodę. Teraz toczy się postepowanie a tu ktoś dostaje prawie 

cztery tysiące na rękę przez rok i czeka sobie spokojnie aż to ucichnie. I stąd może być potem 

taki niedobry odbiór, że ktoś chce pod dywan zamieść”. 

Pan Wójt „proszę państwa procedura słusznie wygląda tak jak pan mówi, ale jak podaje pan 

kwotę, że jest to cztery tysiące złotych, to chciałbym odnieść się do tego, że dyrektor szkoły 

w momencie kiedy idzie na urlop zdrowotny nie otrzymuje dodatku dyrektorskiego. Dodatek 

dyrektorski otrzymuje osoba, która funkcję sprawuje, także proszę delikatnie powiem nie 

wprowadzać w błąd. Ja mogę dostosować się do tego i wysłać temat do orzecznika, chociaż 

mogę powiedzieć, że nigdy się jeszcze nie zdarzyło, żeby lekarz orzecznik podważył decyzję 

lekarza bo nauczyciele korzystają z tego przywileju, mają prawo do tego i najczęściej w stu 

procentach lekarz kierujący i pieczątka lekarza jest sprawą definitywną. Jeszcze raz 

podkreślam, że to że pani dyrektor będzie potencjalnie na urlopie zdrowotnym nie wstrzymuje 

żadnych działań, które będą w tym czasie wyjaśniane. Nie traktujmy tego jako w formie 

nagrody, bo pan dokładnie wie, że inne jest zadanie urlopu zdrowotnego. Jest to sytuacja 

wyjątkowa ale proszę tego w ten sposób nie interpretować bo to jest ewidentna 

nadinterpretacja. To jest też niestety kłamstwo ze strony pana Woźnego, że dopiero po 
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wyjaśnieniach wójt może, takiej władzy wójt nie ma i pan dokładnie o tym wie i pan Woźny 

też powinien wiedzieć”. 

Radna Barbara Stabińska „mam pytanie do przedstawicieli Lipowa, bardzo się cieszę, że 

żeście państwo przybyli i podsumowując tę całą waszą wypowiedź, dzisiaj jesteśmy wszyscy 

trochę poddenerwowani no bo jest sytuacja taka jaka jest. Ja mam pytanie jeżeli państwo wy, 

pedagodzy z wieloletnim stażem, pracowaliście z panią dyrektor przez dłuższy okres czasu, to 

chciałabym wiedzieć o jednej rzeczy, czy wy żeście państwo nie sygnalizowali tych 

nieprawidłowości jak tu wynika z waszej wypowiedzi, że tam się działo źle, przecież był 

radny z waszego terenu, były komisje rewizyjne, trzeba było napisać jakieś pismo. Ja 

uważam, że każda komisja, czy to będzie pismo do radnego, czy do komisji rewizyjnej nie 

zostaje nigdy bez odpowiedzi. Na dzień dzisiejszy myślę, niech opadną nam już te emocje, 

niech to zostanie wszystko wyjaśnione i mam taką serdeczną prośbę do państwa, bez takiego 

rozgłosu bo to nic dobrego ani państwu w Lipowie ani nam radnym nie przynosi. To nie 

zostanie zamiecione pod dywan bo my jako radni byśmy na to nie pozwolili ani pan wójt 

myślę, że tak samo. To jest taka moja serdeczna rada, także życzę państwu spokoju bo 

zaczyna się rok szkolny, będzie powołana nowa pani dyrektor i myślę, że to jest teraz 

najważniejsza sprawa, żeby się na tym skupić. Dziękuję serdecznie państwu”. 

Pani Beata Ciechanowicz nauczyciel ZS w Lipowie „ myślałam jednak, że nie będę musiała 

mówić ale jednak powiem. Informacje na temat nieprawidłowości były wysyłane przez nas, 

najczęściej były to słowne, ale sytuacja była taka, że zanim ta osoba zdążyła wrócić z gminy,  

pani dyrektor już o całej sprawie wiedziała, no i przez dwa lata co najmniej miało się 

przechlapane. Proszę nie mówić, że my nie mówiliśmy, sygnały były”. 

Radna Barbara Stabińska „ ja nie ma pretensji do pani, tylko mówię, że wszystkie zarzuty to 

się składa na piśmie, po prostu zapytałam to w formie pytania, a to co pani powiedziała w tej 

chwili, że były informacje przekazywane, że jeszcze zanim pani dojechała do szkoły to już 

pani dyrektor wszystko wiedziała, to ja myślę, że pan wójt też zwróci na to uwagę”. 

W wyniku braku dalszych zgłoszeń mówców Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym 

punkcie i zarządził 5 minut przerwy. 

W czasie przerwy salę narad opuścili nauczyciele Zespołu Szkół w Lipowie. 

Po przerwie, Pan Janusz Sadowski przystąpił do kontynuacji punktu 5 porządku obrad. 

Aktualnie w sesji uczestniczy 14 radnych, nieobecny radny Andrzej Bartnicki. 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 r. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 14 radnych. 
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-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 r. - stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych 

komisji problemowych Rady Gminy Ostróda. 

 

Radny Łukasz Nowicki prosił wnioskodawców o wyjaśnienie przyczyn złożenia wniosku o 

zmianę w składach komisji. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w dniu 22 czerwca br. radny Mieczysław Woźny złożył 

rezygnację z udziału w pracach Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i 

Spraw Obywatelskich, wnioskując o przeniesienie do Komisji Oświaty, Kultury i Spraw 

Społecznych, natomiast Pan Pawszyk w dniu 1 lipca złożył rezygnację z pracy w Komisji 

Ładu Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska, jednocześnie wnioskując o dopisanie 

do składu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. 

Pan Sadowski dodał, że radni mają takie prawo, chociaż sam osobiście jest przeciwny takim 

zmianom. 

Radny Mieczysław Woźny wyjaśnił, że obecnie nie widzi siebie w pracach komisji finansów i 

bardziej bliska jest mu praca w komisji oświaty, dlatego chciałby w niej pracować. Ponadto 

radny dodał, że na dzień dzisiejszy posiada pewną wiedzę i dlatego mógłby się przydać w 

pracy komisji oświaty. 

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 - 8 głosów, 

-„przeciw” - 5 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady 

Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

Ad. 7. 
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Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych 

Rady Gminy Ostróda. 

 

Uwag 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 - 8 głosów, 

-„przeciw” - 5 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia  2015 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych Rady 

Gminy Ostróda,  stanowi załącznik nr 7  do protokołu. 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na 

kadencję 2016-2019. 

 

W tym punkcie: 

Radny Witold Bojar Przewodniczący Zespołu odczytał opinię zespołu opiniującego 

kandydatów na ławników na kadencję 2016 – 2019 z dnia 21 sierpnia 2015 r. 

Opinia stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Do składu komisji skrutacyjnej Rada jednogłośnie powołała następujących radnych: Łukasz 

Wolf, Łukasz Nowicki, Lila Brzózka. 

Członek Komisji Skrutacyjnej Łukasz Nowicki przedstawił informację o sposobie głosowania 

w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wyczytywani z listy radni – obecnych 14, podchodzili do przygotowanego miejsca i oddając 

głos wrzucali karty do urny.  

Radny Łukasz Nowicki zaproponował kontynuację porządku obrad sesji do czasu ustalenia 

przez Komisję Skrutacyjną wyników z głosowania. 

Przewodniczący Rady zaproponował przejście do wolnych wniosków i informacji.   
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Sołtys sołectwa Ostrowin Teresa Pych zasygnalizowała problem braku wywozu śmieci ze 

zlokalizowanych gniazd. 

Radny Tomasz Klimecki wyjaśnił, że w tym temacie trafia wiele sygnałów, dlatego sprawę 

potraktuje jako oficjalny wniosek z sesji i zobowiązuje się przedstawić problem Prezesowi 

ZUOK Rudno, który przeprowadzi rozmowę z firmą Recycling a ta wyjaśni sprawę. 

Radny Stanisław Korpusik mówił o tym samym problemie w swoim okręgu. 

Radna Barbara Stabińska mówiła o nasilającym się problemie składanych odpadów i  braku 

deklaracji przez właścicieli domków wczasowych. Radna prosiła radnego Tomasza 

Klimeckiego, aby „ktoś ze związku przeszedł się i sprawdził deklaracje właścicieli domków 

wczasowych w Starych Jabłonkach”. 

Radny Tomasz Klimecki odpowiedział, że sprawę może zgłosić do swojego prezesa i 

wyjaśnił, że ZUOK nie ma swojego przedstawiciela w związku. 

Radna Stabińska wyjaśniła, że o problemie informowała wielokrotnie, jednak z uwagi na to, 

że radny T. Klimecki pracuje w spółce łatwiej jest mu sprawę przekazać. 

Radny Mieczysław Woźny złożył wniosek formalny o remont komina na świetlicy w 

Gierłoży. 

Radny Jarosław Pawszyk poinformował, że otrzymał pismo, iż mieszkańcy Lichtajn oczekują 

wyjaśnienia odnośnie ewentualnej wycinki 392 drzew na działce nr 72/3 należącej do firmy 

PHU Perkoz. Na działce była wcześniej ścieżka rowerowa, proponowana wycinka drzew 

dotyczy możliwości umieszczenia tam przez firmę Strabag 1,5 mln m3 ziemi odpadowej  

z remontu drogi E7. 

Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami odpowiedział, 

że taki wniosek wpłynął jednak został on bardzo szybko wycofany. Na dzień dzisiejszy 

sprawy nie ma a pani sołtys udzielono odpowiedzi w tej sprawie. 

 

 

W chwili obecnej Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Łukasz Wolf odczytał protokół  

z ustalenia wyników głosowania tajnego w wyborach ławników do Sądu Rejonowego  

w Ostródzie na kadencję 2016 – 2019. 

Protokół z ustalenia wyników, stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Karty do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie, stanowią 

załącznik nr 10 do protokołu. 

Następnie Członek Komisji Skrutacyjnej Łukasz Nowicki przedstawił informację  

o sposobie głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie, do 

orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 



 

23 
 

Uwag nie zgłoszono. 

Wyczytywani z listy radni – obecnych 14, podchodzili do przygotowanego miejsca i oddając 

głos wrzucali karty do urny.  

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Łukasz Wolf odczytał protokół z ustalenia 

wyników głosowania tajnego w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie, do 

orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, na kadencję 2016 – 2019. 

Protokół z ustalenia wyników, stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Karty do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie do orzekania 

w sprawach z zakresu prawa pracy, stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 

W chwili obecnej salę narad opuścił radny Marek Szostek, aktualnie uczestniczy 13 radnych. 

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania następujące osoby zostały powołane na 

ławników: 

1)Sąd Rejonowy w Ostródzie 

- Grzeszczak Marzena, 

- Jara Irena Zofia, 

- Mehrholz-Kerner Krystyna Maria; 

2)Sąd Rejonowy w Ostródzie, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 

- Wojciechowski Grzegorz Roman, 

- Wollman Magdalena Małgorzata. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do 

Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2016 – 2019.  

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2016-2019 - stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 9. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zbycia nieruchomości mienia komunalnego - stanowi załącznik nr 14  do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025 wraz  

z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano – 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie 

przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-

Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania 

na Środowisko - stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. 11,12,13. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

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

W tym punkcie radny Łukasz Nowicki odnosząc się do sprawozdania wójta podziękował 

panu wójtowi i kierownikowi za przejęcie dwóch działek, które umożliwią drugą linię 

zabudowy na osiedlu w Wałdowie.  

Wójt Gminy Ostróda poinformował o zaistniałym dwa tygodnie temu pożarze  

w miejscowości Rudno, omówił wielkości strat. Prosił o wsparcie finansowe dla pogorzelców 

i poinformował o utworzonym  w tym celu koncie. 

Na zakończenie Pan Fijas zaprosił obecnych na dożynki gminne, które odbędą się dnia 5 

września 2015 r. w Starych Jabłonkach. 

Więcej informacji nie zgłoszono. 

Ad. 14.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął IX Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 15:10. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 


