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P R O T O K Ó Ł Nr X/15 

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

odbytej dnia 30 września 2015r. o godz. 10:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

 

Obrady X Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 10:00. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

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

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

Ostróda 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, media. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarz obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Tomasza Klimeckiego, który na 

powyższe wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad IX 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 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2015-2029.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania  

i wykupu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ostróda do Stowarzyszenia Kraina 

Drwęcy i Pasłęki w charakterze członka zwyczajnego. 

8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do wydawania 

decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

gminnej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych  

i konserwacyjnych pomnika przyrody. 

12. Podjęcie stanowiska w sprawie wykładni § 8 pkt 6 oraz § 15 uchwały Nr XVIII/86/04 

Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu 

Lubajny gm. Ostróda. 

13. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16.  Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Ostróda.                                                   

 

Wójt Gminy Ostróda zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad : Projektu uchwały 

w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i 

opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy 

Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie. Pan Bogusław Fijas uzasadnił 

zgłoszony wniosek.  

Uwag nie zgłoszono. 

Rada Gminy (14 radnych) jednogłośnie przyjęła wniosek wójta do realizacji w porządku 

obrad.  

Następnie radny Jarosław Pawszyk nawiązując do ostatniej sesji Rady Gminy Ostróda 

poinformował, że w punkcie dotyczącym : „Przedstawienie sprawozdań z wyników 

dodatkowych kontroli zleconych przez Radę Gminy Ostróda Komisji Rewizyjnej” został 

odczytany tylko protokół z kontroli Zespołu Szkół w Lipowie. Radny wnioskował o 

odczytanie protokołu z kontroli Zespołu Szkół w Lipowie. 

Uwag nie zgłoszono. 

Rada Gminy (14 radnych) jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek radnego Jarosława 

Pawszyk. 

Nowy porządek obrad X sesji przedstawia się w następujący sposób: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad IX 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 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2015-2029.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania  

i wykupu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ostróda do Stowarzyszenia Kraina 

Drwęcy i Pasłęki w charakterze członka zwyczajnego. 

8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do wydawania 

decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

gminnej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych  

i konserwacyjnych pomnika przyrody. 
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12. Podjęcie stanowiska w sprawie wykładni § 8 pkt 6 oraz § 15 uchwały Nr XVIII/86/04 

Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu 

Lubajny gm. Ostróda. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na 

zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w 

Olsztynie. 

14. Przedstawienie sprawozdania z wyników dodatkowych kontroli zleconych przez Radę 

Gminy Ostróda Komisji Rewizyjnej, dotyczy Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie. 

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.                                                   

 

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. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad IX 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 IX sesji. 

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

14 radnych. 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

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

Ad. 3. 

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

Zarządzenia w sprawie : 

1. zmian budżetu gminy na 2015 r. 

2. powołania komisji przetargowej na sprzedaż działek w Starych Jabłonkach, Ornowie, 

Tyrowie, Szyldaku, Lubajny, Nowe Siedlisko,  

3. rozszerzenia kontroli sprawdzającej, zarządzonej w dniu 10 sierpnia 2015 r., o okres 

obejmujący funkcjonowanie Gimnazjum w Lipowie, 
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4. pierwokupu nieruchomości (gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu nieruchomości 

w Kątnie), 

5. odwołania dyrektora Zespołu Szkół w Lipowie. 

6. powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Inspektor Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 

7. zbycia nieruchomości mienia komunalnego (gmina przeznacza do sprzedaży grunt o 

pow. 1,5000ha w obrębie Górka). 

 

Spotkania, konferencje 

1. Organizacja dożynek Gminnych w Starych Jabłonkach. 

2. uroczystość zakończenia inwestycji w ramach Programu Wieloletniego pn. 

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – 

Dostępność – Rozwój”. 

3. Podpisanie umowy z firmą WODROL. 

4. Spotkanie z PPH Kaszub. 

5. Spotkanie z Panem Wojciechem Strumiłło Prezes ZPD Bałcyny Sp. z o.o. 

6. Spotkanie z Panią Anną Krzyżanowską Nadleśniczy Nadleśnictwa Iława. 

7. Spotkanie z rodzicami w Zespole Szkół w Lipowie. 

8. Spotkanie z firmą Budimex. 

9. Wizyta z delegacją w Haltern am See w Niemczech. 

10. Udział w posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda.  

11. Udział w dwudniowym szkoleniu nt. : „ Zadania obronne realizowane w gminie”  

12. Spotkanie z delegacją z Litwy. 

13. Spotkanie z delegacją z Francji. 

14. Mazurski Dzień Ziemniaka. 

 

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 2015-2029.  

3. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu. 

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ostróda do Stowarzyszenia Kraina 

Drwęcy i Pasłęki w charakterze członka zwyczajnego. 

5. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego. 

6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

gminnej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i 

konserwacyjnych pomnika przyrody. 

9. Projekt stanowiska w sprawie wykładni § 8 pkt 6 oraz § 15 uchwały Nr XVIII/86/04 

Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu 

Lubajny gm. Ostróda. 

10. Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na 

zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 
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niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych  

w Olsztynie. 

Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 

Sprawozdanie wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 4. 

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

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy. 

Radny Andrzej Bartnicki, w kwestii zakupu zmywarki do Zespołu Szkół w Lipowie zapytał 

kto występował o zakup zmywarki i z jakich środków. 

Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy odpowiedziała, że o zakup wystąpiła pani dyrektor w 

ramach własnych środków. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 

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

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2015 – 2029. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr X/68/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2015 – 2029 - stanowi 

załącznik nr 5  do protokołu. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

 

Radny Mieczysław Woźny zapytał, dlaczego pierwsze kwoty wyemitowanych serii obligacji 

są małe a następne dziesięć razy większe. Radny dodał, że obecna rada zaciąga dług a spłatą 

obciąża kogoś innego. 

 

Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przeprowadzona została analiza realnych 

spłat zobowiązań jakie gmina obecnie posiada i aby w pierwszych latach emisji obligacji 

budżet mógł normalnie funkcjonować została przedstawiona taka propozycja. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono.  

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 2 głosy. 

Rada Gminy bezwzględną większością głosów podjęła uchwałę. 

Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2015r.w sprawie emisji 

obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - stanowi załącznik nr 6  do 

protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ostróda do Stowarzyszenia Kraina Drwęcy 

i Pasłęki w charakterze członka zwyczajnego. 

 

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 - 13 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr X/70/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Ostróda do Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki w 

charakterze członka zwyczajnego - stanowi załącznik nr 7  do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do wydawania decyzji 

administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2015 r. uchylająca 

uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ostródzie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku 

energetycznego - stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

W trakcie czytania projektu uchwały sale narad opuścił radny Marek Szostek, aktualnie w 

sesji  uczestniczy 13 radnych. 

 

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. 
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Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2015 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ostródzie - stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

gminnej 

Przewodniczący Rady 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 X/73/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia  30 września 2015 r.  w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej - stanowi załącznik nr 

10  do protokołu. 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 

pomnika przyrody. 

Na wniosek radnego Jarosława Pawszyk w § 2. pkt 2 słowo „wadliwych” zastąpiono 

„obumarłych”. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady 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. 
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Uchwała Nr X/74/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody, 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 12. 

Podjęcie stanowiska w sprawie wykładni § 8 pkt 6 oraz § 15 uchwały Nr XVIII/86/04 Rady 

Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. 

Ostróda. 

Radny Roman Nowakowski prosił o krótkie informacje w zakresie przygotowanego 

stanowiska. 

Wyjaśnień udzielił Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Artur Lewartowski. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem stanowiska oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła stanowisko zgodnie z przedłożonym projektem. 

Stanowiska w sprawie wykładni § 8 pkt 6 oraz § 15 uchwały Nr XVIII/86/04 Rady Gminy 

Ostróda z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

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

załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na 

zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w 

Olsztynie. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady 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, 
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-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr X/75/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2015 r. w sprawie 

przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i 

opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu 

Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie – stanowi załącznik  

nr 13  do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Przedstawienie sprawozdania z wyników dodatkowych kontroli zleconych przez Radę Gminy 

Ostróda Komisji Rewizyjnej, dotyczy Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie. 

 

Radny Łukasz Wolf członek Komisji Rewizyjnej odczytał Protokół z kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2015 r. 

Po odczytaniu protokołu radny Andrzej Bartnicki zgłosił formalną uwagę do protokołów, i 

stwierdził, że brak jest zapisu mówiącego w czyjej obecności protokół był sporządzony, czy 

dyrektora, czy osoby upoważnionej. 

Radny Jarosław Pawszyk wyjaśnił, że nie ma konieczności wprowadzania takiego zapisu, 

ponieważ osoba odpowiedzialna musiała być obecna podczas kontroli co wynika z samej 

procedury, ponadto została powiadomiona siedem dni przed planowaną kontrolą. 

Następnie radny J. Pawszyk złożył wniosek formalny o wprowadzenie do budżetu gminy na 

rok 2016 zadania polegającego na przyjęciu dokumentacji technicznej na rozbudowę sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół w Pietrzwałdzie. Pan Pawszyk w swoim uzasadnieniu 

powiedział, że jest to jedyny zespół szkół, który nie ma sali gimnastycznej a obecna  sala jest 

jakby substytutem, jedyna jej modernizacja polegała na podniesieniu jej o 30 cm. Obecni 

uczniowie przestają się mieścić, gdyż po reorganizacji placówek do obwodu w Pietrzwałdzie 

zostały przejęte dzieci ze szkoły w Wygodzie i szkoła nie została przystosowana do przyjęcia 

uczniów. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że owszem wnioski można zgłaszać, jednak wniosek taki 

powinien być tematem prac w komisjach. Pan Sadowski prosił o wyjaśnienia Radcy 

Prawnego. 

Radca Prawny Katarzyna Borowska wyjaśniła, że jest uchwała z 2010 r., która określa tryb 

pracy nad projektem uchwały budżetowej, dlatego na dzisiejszej sesji taki wniosek nie może 

być głosowany. 

Wójt Gminy Ostróda powiedział, że potrzeba inwestycyjna jest słuszna jednak są określone 

procedury tworzenia budżetu, dlatego też okres jest odpowiedni, żeby złożyć wniosek.  
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Ad. 15,16,17. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wolne wnioski i informacje. 

Radny Jarosław Pawszyk powiedział, że na promocję gminy zapisane były środki w budżecie 

w kwocie 105 tys. z czego 100 tys. przeznaczone było na promocję gminy podczas Pucharu 

Świata w siatkówce plażowej. Z uwagi na to, że Puchar Świata nie odbył się w Starych 

Jabłonkach i poza terenem gminy, „zakładaliśmy, że zostały zawieszone”. Radny zapytał, czy 

środki zostały zaplanowane na coś innego. 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas powiedział, że w gestii wójta jest zmiana planów 

finansowych, zmiany takie zostały dokonane część środków została przekazana na 

organizowana imprezę Pucharu Polski w piłce ręcznej plażowej, tj. kwota 35 tys., 20 tys. na 

promocję gminy w ramach Regge Festiwal. Pozostała kwota jest rozdysponowana na inne 

imprezy promocyjne. W odpowiednim czasie będzie można zapoznać się z rozliczeniem 

kwoty. Pan Wójt podkreślił, że w kompetencji wójta jest zmiana rozliczenia finansowego, 

dlatego też z tej kompetencji skorzystał. 

Pani Małgorzata Czerwonka sołtys sołectwa Lichtajny zapytał, czy można fundusz sołecki 

przenosić na następny rok. 

Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy wyjaśniła, że niewykorzystane środki z funduszu 

sołeckiego przepadają, nie można przenosić ich na następny rok, można natomiast dokonywać 

zmiany w danym roku budżetowym. 

Radny Jarosław Pawszyk nawiązując do trwającej kontroli w Zespole Szkół w Lipowie prosił 

o cząstkowe informacje. 

Pan Bogusław Fijas powiedział, że dopóki nie będzie zakończona kontrola nie jest zasadne 

informowanie o pracach kontroli. Po sporządzeniu protokołu informacje zostaną 

upublicznione. 

Radny Mieczysław Woźny powiedział : „szanowni państwo, wysoka rado, panie wójcie 

zostałem częściowo zobligowany do wyrażenia opinii bardzo dużej grupy mieszkańców na 

temat zachowania się pana po dożynkach w Starych Jabłonkach. Pan postawił nas w wielkie 

zakłopotanie, myśmy pana obdarzyli zaufaniem”. 

Przewodniczący Rady powiedział, że na sesji powinniśmy zająć się tematem związanym  

z naszą gminą. Nie jest to tematem publicznym aby dyskutować na forum rady. 

Radny Mieczysław Woźny powiedział, że ma prawo przedstawić opinie wyborców oraz 

mieszkańców gminy. 

Wójt Gminy Ostróda odnosząc się do radnego Mieczysława Woźny powiedział, że należy 

oddzielić kwestie funkcji od spraw prywatnych. Polityka polega na tym, że ponosi się również 



 

12 
 

konsekwencje pewnych zdarzeń związanych z życiem prywatnym. Dyskusja może się toczyć, 

natomiast nie powinna podlegać obradom sesji. Pan wójt zapewnił, że sprawa jest w toku i 

dotyczy wykroczenia.  Podkreślił, że forum rady i sesja nie jest miejscem aby wójt miał 

tłumaczyć się przed radnym. Ponadto pan wójt uważa, to co radny M. Woźny uprawia w 

kierunku Lipowa oczekując skazań, wyroków, ma znamiona linczowania a ostatnie działania 

radnego, pomimo wyjaśnień urzędu, można nazwać nie tylko polityką obrażania, ale 

naruszaniem dóbr osobistych. 

Pan Janusz Sadowski podziękował za wyjaśnienia panu wójtowi. 

Radny Andrzej Bartnicki zgłosił problem niszczenia dróg przez firmę Strabag, prosił o 

podjęcie działań z urzędu. Następnie radny mówił, aby pan wójt zobligował Kierownika 

Referatu Oświaty, aby nie było takich sytuacji, że zakupuje się zmywarko - wypażarkę do 

szkoły w Lipowie, gdzie informację o jej braku rada uzyskuje w czerwcu. Ponadto radny 

dziwi się, że szkoła została dopuszczona do funkcjonowania bez takiego urządzenia, rozumie, 

że sytuacja jest dramatyczna i prosi o dopilnowanie tematu. Pan Bartnicki prosił również 

Przewodniczącą Komisji Oświaty o nadzór w tym zakresie a szczególnie przed rozpoczęciem 

roku szkolnego. 

Pan Wójt prosił radnego Bartnickiego o przybycie po sesji do gabinetu w sprawie interwencji 

do firmy Strabag. 

Radny Łukasz Nowicki wnioskował o wszczęcie procedury nad ograniczeniem prędkości do 

30 km w miejscowości Ruś Mała. 

Radny Mieczysław Woźny powiedział: „panie wójcie ja wiem, że pan jest może na mnie 

obrażony, ale pan reprezentował w Starych Jabłonkach urząd gminy i całą gminę, dlatego 

uważam, że...” 

Przewodniczący Rady wtrącił mówiąc, że o pewnych rzeczach nie rozmawia się na forum. Na 

sesji obowiązuje kultura, radni reprezentują swoich wyborców, którzy oczekują 

merytorycznej pracy a nie uprawiania polityki. Radni zostali wybrani po to, aby był lepszy 

przekaz między mieszkańcem a gminą, radny ma służyć pomocą jeśli potrzeba i tym należy 

się wzorować mówił Przewodniczący Rady. 

Radna Barbara Stabińska podziękowała wszystkim obecnym za udział oraz pomoc w 

organizacji Dożynek Gminnych a szczególnie Panu Janowi Ilnickiemu sołtysowi sołectwa 

Lubajny. 

Radny Andrzej Bartnicki odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady stwierdził, że 

„tu na tej sali nie ma polityki”. 

Sołtys sołectwa Rudno Szymon Woźniak prosił o informacje na temat przebudowy drogi 

Smykowo – Naprom na odcinku Smykowo – Rudno dodał, że wiadome mu jest, że zakończył 

się etap dokumentacji. 
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Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że wszelkie ustalenia są w gestii Rady Powiatu zapewnił, że dla 

samorządu gminy droga ta jest priorytetowa. 

Przewodniczący Rady kończąc stwierdził, że poprzedni Przewodniczący Rady jest Starostą, 

obecna na sesji jest również Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu więc należy mieć nadzieje, 

że wszystko idzie w dobrym kierunku. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Ad. 18.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął X Sesję Rady Gminy 

Ostróda o godzinie 11:40. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                      Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 


