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P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 

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

odbytej dnia 23 listopada 2015 r. o godz. 11:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

 

Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 11:00. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 12 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych) 

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

Ostróda Bogusława Fijasa, Sekretarza Gminy Cezarego Wawrzyńskiego, Skarbnika Gminy 

Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską,  radnych i sołtysów z terenu gminy 

Ostróda oraz przedstawicieli Zespołu WGS84 Polska M. Sobczak i J. Jakubowski. 

Na sali podczas obrad obecne były media. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał Wiceprzewodniczącą Rady Annę 

Lewandowską, która na powyższe wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołów z obrad XI i XII 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 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Ostróda. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podatku od środków 

transportowych. 

8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty targowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i 

zasad poboru. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z 

organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2016. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Ostróda a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu 

lokalnego transportu zbiorowego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Ostródzko – Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia 

naruszenia prawa. 

14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17.  Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.                                     

 

Radny Jarosław Pawszyk złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad odczytanie 

protokołu kontroli z Zespołu Szkół w Lipowie. 

Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych 

-„za” wnioskiem oddano - 6 głosów, 

-„przeciw” - 6 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy odrzuciła wniosek radnego Jarosława Pawszyka. 

Przewodniczący Rady poinformował, że każdy może wystąpić z wnioskiem o udostępnienie 

informacji i zapoznać się z protokołem. 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołów z obrad XI i XII  Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad XI i XII Sesji Rady Gminy były 

wyłożone do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady, są również dostępne na sesji. 

Uwag do protokołów nie zgłoszono. 

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

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 

12 radnych. 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 12 głosów, 

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

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

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z obrad XII sesji. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 

12 radnych. 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

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

W tym punkcie Pan Sadowski udzielił głosu Pani Irenie Jara, która przedstawiła informacje 

na temat „Programu profilaktyki chorób układu oddechowego związanych z uzależnieniem od 

nikotyny w powiecie ostródzkim – szansą na ograniczenie społecznych nierówności w 

zdrowiu”. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał.  

Rada Gminy na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

 

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta Gminy Ostróda z działalności w okresie między sesjami, przedstawił 

Pan Bogusław Fijas. 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda : 

 

1. Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji  

z wykonania budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2015r. 

2. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział 

lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Ostróda. 

3. Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu gminy Ostróda na 2015 rok. 

4. Zarządzenie w sprawie pierwokupu nieruchomości.   

Gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu własności niezabudowanej działki o 

pow. 0,1526 ha, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo.  

5. Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego  

Gmina przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości gruntowe:  

- 3 działki w Samborowie, Nr 676/47 o pow. 0,1023 ha , Nr 578/6 o pow. 0,0937 

ha,  Nr 676/7 o pow. 0,1435 ha,  
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- 4 działki w Pietrzwałdzie - Nr 290/1 o pow. 0,0153 ha, Nr 290/3 o pow. 0,0005 

ha, Nr 290/4 o pow. 0,0033 ha, Nr 290/5 o pow. 0,0054 ha, 

- 1 działka w Lipowcu, Nr 72/11 o pow. 0,8085 ha, 

- 1 działka w Idzbarku, Nr 11 o pow. 0,0300 ha.  

6. Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości. 

Gmina nabyła prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonych  

w obrębie Stare Jabłonki działek:  

- Nr 320 o pow. 0,0752 ha,  

- Nr 3192/4 o pow. 0,22 ha, 

- Nr 3244/16 o pow. 0,0880 ha  

oraz w Kątnie działka Nr 116/3 o pow. 0,92 ha. 

7. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania 

inwestycyjnego: „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie gminy 

Ostróda”. 

8. Zarządzenie w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Ostróda na lata 2016-2029. 

9. Zarządzenie w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2016 rok. 

10. Zarządzenie w sprawie odwołania członków i rozwiązania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie.   

11. Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Ostródzie. 

12. Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół w Lipowie i wyznaczenia przewodniczącego komisji. 

 

Spotkania, konferencje 

 

1. Podpisanie umowy z firmą DROMO pn. „Przebudowa nawierzchni drogi  

ul. Kormorana w Wałdowie- etap I”. 

2. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

3. Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

4. Odbiór placu zabaw Podwórko NIVEA w Kajkowie. 

5. Odbiór zadania, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Siedlisko”. 

6. Odbiór zadania, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka”. 

7. Odbiór zadania termomodernizacja obiektów oświatowych. 

8. Obchody Uroczystości Święta Niepodległości. 

9. Spotkanie z przedstawicielami firmy Strabag i Budimex. 

10. Spotkanie z przedstawicielem firmy Model-Art Sp. z  o.o.  Ostróda. 

11. Udział w Uroczystej Gali Jubileuszu z okazji 70-lecia istnienia polskiej piłki nożnej na 

Warmii i Mazurach. 

Przygotowanie projektów uchwał zgodnie z porządkiem obrad XIII sesji. 

 

W trakcie przedstawianego sprawozdania przybył radny Roman Nowakowski. W sesji 

uczestniczy 13 radnych. 
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Pan Bogusław Fijas poinformował, że 30 października br. zakończyła się kontrola Zespołu 

Szkół w Lipowie, został sporządzony protokół, z którym można się zapoznać. Temat nie jest 

zamiatany pod dywan a protokół nie musi podlegać dyskusjom na forum Rady. Ponadto Wójt 

nadmienił, że złożył doniesienie do Prokuratury Rejonowej o domniemaniu popełnienia 

przestępstwa w sprawie Lipowa oraz poinformował, że przekazał dokumenty będące w 

posiadaniu urzędu gminy, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu dla Nauczycieli przy Urzędzie 

Wojewódzkim w Olsztynie. 

 

Radny Marek Szostek zgłosił uwagę dotyczącą frezowania garbu na drodze E7 skrzyżowanie 

w Szyldaku. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że problem był poruszony na spotkaniu z firma Strabag w 

tym tygodniu problem powinien być rozstrzygnięty. 

 

Więcej uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 

Sprawozdanie wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Następnie Przewodniczący Rady złożył wniosek o zmianę porządku obrad, tak aby pkt 12  

„Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko – 

Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”, przenieść do pkt 4.   Pozostałe punkty porządku obrad 

zmienią kolejność. 

Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek Przewodniczącego Rady. 

Ad. 4. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko – 

Iławskiego Obszary Funkcjonalnego”. 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko – Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na 

podstawie prezentacji multimedialnej został omówiona przez przedstawiciela firmy WGS 84 

Pana Marcina Sobczaka. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Salę narad opuścił radny A. Bartnicki, uczestniczy 12 radnych. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała  Nr  XIII/83/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie 

przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko – Iławskiego Obszary 

Funkcjonalnego”, stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 5. 

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

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na salę przybył radny A. Bartnicki, uczestniczy 13 radnych. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 

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 XIII/84/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie 

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

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w uchwale proponuje się uchwalić stawkę podatku 

rolnego na poziomie 50 zł. Następnie przedstawił stawki podatku rolnego obowiązujące w 

ościennych gminach. 

 

Radny Jarosław Pawszyk argumentując pogarszającą się sytuację w polskim rolnictwie, 

wnioskował o uchwalenie stawki podatku rolnego w wysokości 47zł.  

 

Radca Prawny Katarzyna Borowska wyjaśniła, że z uwagi na fakt, iż projekt uchwały został 

skonsultowany z Powiatową Izbą Rolniczą na stawkę 50 zł, należałoby projekt uchwały zdjąć 

z porządku obrad i ponownie wystąpić o zaopiniowanie przez Powiatowa Izbę Rolniczą 

nowej stawki,  proponowanej przez radnego Pana Pawszyka w wysokości 47 zł. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego i 

przygotowanie nowego projektu ze stawką 47 zł. 

 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 2 głosy, 

-„przeciw” - 11 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów nie przyjęła wniosku. 

Przewodniczący Rady odczytała projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.  - stanowi 

załącznik nr 6  do protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Ostróda. 

 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 

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 XIII/86/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego - stanowi 

załącznik nr 7  do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych. 

  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 

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 XIII/87/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych - stanowi załącznik nr 8  do 

protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie opłaty targowej. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 

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 XIII/88/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. uchylająca 

uchwałę w sprawie opłaty targowej – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i zasad 

poboru. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 

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 XIII/89/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i zasad poboru – stanowi załącznik 

nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami 

pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2016. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Salę narad opuścił radny Marek Szostek, obecnie uczestniczy 12 radnych. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 10 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 2 głosy. 

Rada Gminy  większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie 

Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i 

innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 – 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 

Ostróda a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu lokalnego 

transportu zbiorowego. 

Na salę narad powrócił radny Marek Szostek, uczestniczy 13 radnych. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 

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 XIII/91/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostróda a Gminą Miejską 

Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego – 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad.  13. 

Projekt uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Mieczysław Woźny zapytał, czy załącznikiem do projektu uchwały jest opinia Komisji 

Rewizyjnej. 

Radca Prawny Katarzyna Borowska odpowiedziała, że uzasadnienie jest napisane na 

podstawie opinii Komisji Rewizyjnej. 

Radny Mieczysław Woźny stwierdził, że na komisjach przedstawił tryb pracy Komisji 

Rewizyjnej w tej kwestii.  

Tu radny odczytał: „efektem procedury pracy Komisji Rewizyjnej winna być propozycja 

uchwały,  której załącznikiem jest sformułowana opinia stanowiąca jej uzasadnienie a jeśli 

występują zdania odrębne członków komisji badających skargę, na wyraźne ich życzenie 

należy zawrzeć je w opinii”. Pan Woźny poinformował, że był na posiedzeniu komisji, zdania 

odrębne były zgłoszone jednak nie zostały zapisane w opinii. 
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Pani Katarzyna Borowska wyjaśniła, że zdanie odrębne zostało zapisane w protokole  

z posiedzenia komisji. Po podpisaniu opinii przez członków komisji, nie jest możliwe 

dokonywanie dopisków przez inne osoby, aniżeli osobę, która zdanie odrębne zgłosiła. 

Radny Mieczysław Woźny powiedział, „że jest już zmęczony tą sprawą. Wójt wreszcie złożył 

zawiadomienie do Prokuratury o domniemaniu popełnienia przestępstwa przez Panią 

Dyrektor. Myślę, że swoim działaniem częściowo przyczyniłem się do tego, tylko trochę nie 

czuję tej satysfakcji, że jest to tak późno”. 

Pan Artur Wiśniewski Sołtys sołectwa Wirwajdy powiedział, że zna opinię sołtysów, którzy 

również są zmęczeni tym tematem i dodał, że temat ten nie powinny być rozstrzygany na 

sesji, ponieważ nie każdy jest zainteresowany. 

Przewodniczący Rady reasumując powiedział, że sprawa w pewnym stopniu została 

zakończona, decyzji nie można było podjąć pochopnie.  Zlecone zostały kontrole, są 

protokoły z Komisji Rewizyjnej, Wójt przekazał sprawę do Prokuratury i należy czekać na 

wynik. Dodał, że w tym temacie rola urzędu została zakończona.   

Radny Łukasz Nowicki powiedział, że będzie trzymał Pana Woźnego za słowo, że sprawa jest 

zakończona. Dodał, że na sesjach od dłuższego czasu trwają rozmowy na temat 

korespondencji pomiędzy radnym a wójtem, angażując przez to urzędników. Pan Nowicki 

uważa, że sprawy te są nieistotne i mijające się z dojściem do prawdy, co wydarzyło się w 

Zespole Szkół w Lipowie i odbiera je wyłącznie jako personalne rozgrywki. 

Radny Andrzej Bartnicki zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym punkcie. 

Radny Mieczysław Woźny wyjaśnił, że wskazywał błędy jakie zostały popełnione przy tym 

działaniu. Ponadto Radny dziwi się, dlaczego ktoś się obraża i odbiera w taki sposób jakby 

były przypisane personalnie. Dodał, że do niektórych błędów trzeba się po prostu przyznać. 

Pani Teresa Pych Sołtys z Ostrowina stwierdziła, że po roku działalności Rady, warto byłoby 

aby radni zajęli się poszukaniem środków na kanalizację w Ostrowinie, gdyż temat ten jest 

znany od kilkunastu lat. 

Na tym dyskusje zakończono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy  większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XIII/92/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie 

odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa – stanowi załącznik nr 

13 do protokołu. 

Ad. 14,15,16. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Głos zabrali: 

 

Sołtys sołectwa Lichtajny Małgorzata Czerwonka prosiła o pilną interwencje w sprawie drogi 

na odcinkach  Kajkowo – Lichtajny. 

 

Wójt Gminy Ostróda prosił, aby w tym temacie nie czekać do sesji i informować urząd o 

uciążliwościach na bieżąco, gdyż potkania z firmą Budimex odbywają się często i pewne 

problemy można rozwiązać od zaraz. 

 

Radna Barbara Stabińska zapytała czy gmina poniosła koszty z racji przejęcia dróg z 

nadleśnictwa. 

 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że na razie jest to I etap kiedy Skarb Państwa na wniosek 

Nadleśnictwa przekazał drogi na rzecz gminy, żadne koszty nie zostały na tą chwilę 

poniesione, również nie zostały zawarte akty notarialne.  

 

Radna Barbara Stabińska uważa, że należy podjąć pewne działania w sprawie drogi na ul. 

Słoneczna Polana dodała, że obecnie ludzie nie mogą dojechać a sytuacja jest drastyczna. 

 

Pan Fijas wyjaśnił, że w tej sprawie zostało zawarte porozumienie mówiące, że w ciągu 

pięciu lat droga Słoneczna Polana będzie przechodziła po terenie działki, której właścicielem 

jest gmina. Na dzień dzisiejszy gminy nie stać żeby budować tam drogę. Wójt Gminy przyjął 

uwagę, iż drogę należy poprawić. Ponadto stwierdził, że tam gdzie drogi są nieutwardzone, 

wszędzie są w złym stanie a przy obecnych opadach deszczu nie ma sensu prowadzić 

remontów, dlatego uwagi należy zgłaszać do Pana Zbigniewa Tomczyka i czekać na 

realizację.  

 

Radna Barbara Stabińska wnioskowała o przycięcie konarów drzew na cmentarzu w Kątnie, 

dodała, że gałęzie zagrażają ogrodzeniu. Radna dodała, że o problemie informowała 

pracownika jednak nie podjęto żadnych działań. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że o problemie pierwszy raz słyszy i gdyby temat znał 

wcześniej, działania naprawcze zostałyby podjęte. Pan Wójt obiecał, że jeszcze w dniu 
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dzisiejszym przekaże sprawę pracownikowi i zapewnił, że zostanie wykonana pełna 

inwentaryzacja obiektu. 

 

Radna Stabińska wyjaśniła, że właściwie dlatego tak się stało, gdyż każde spotkanie rady 

kończyło się innymi sprawami nie takimi, które trzeba uporządkować na swoim terenie.  

 

Pani Elżbieta Tomczyk Sołtys sołectwa Tyrowo prosiła o udzielenie informacji w kwestii 

planowanej inwestycji w Tyrowie. 

 

Pan B. Fijas odpowiedział, że firma Model-Art będąca właścicielem działki ok. 4 ha, planuje 

budowę hali produkcyjnej z zapleczem logistycznym, wcześniej jednak ma w planach 

wybudować skrzyżowanie.  

 

Pan Zbigniew Burdach Sołtys sołectwa Zajączki wspomniał o potrzebie remontu wiaduktu 

przy nowo powstałym placu zabaw w Zajączkach. 

 

Pan Wójt przyjął zgłoszony problem do wyjaśnienia. 

 

Radna Stabińska zapytała kiedy zostaną wykonane prace dotyczące oświetlenia ulicznego  

w Starych Jabłonkach na ul. Tęczowej i ul. Pięknej.  

 

Pan Fijas odpowiedział, że trwa procedura wyłonienia wykonawcy i jeśli zostanie ona 

zakończona rozpoczną się prace. 

 

Pani Maria Sosnowska Sołtys sołectwa Wałdowo prosiła o rozważenie możliwości 

pozyskania pomieszczenia w hotelu, które służyłoby mieszkańcom sołectwa. 

 

Pan Wójt przyjął pomysł do ewentualnego wspólnego rozpatrzenia. 

 

Radny Roman Nowakowski przedstawił problem pogarszającej się drogi wewnętrznej  

w Grabinie, z której korzysta firma Strabag. Radny widziałby zawarcie z firmą porozumienia. 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, że powiat nie przewiduje korzystania z tej drogi na cele budowlane, 

gdyż posiada wiedzę w jakim stanie jest droga, nie zostało zawarte również żadne 

porozumienie. Jeśli przejeżdżają tam samochody to przejazd jest nielegalny, dlatego należy 

informować policję. 

 

Radny A. Bartnicki wnioskował, aby przy najbliższym spotkaniu z firmą Strabag wójt 

przekazał informacje by baczniej patrzono na drogę w Lipowcu, następnie radny podziękował 

pracownikom urzędu i wójtowi za prace przy pożarze w Lesiaku oraz o prosił o przekazanie 

podziękowań Inspektorowi Bogdanowi Sitnikowi, który pomógł rozwiązać problem przy 

awarii oświetlenia, które miało miejsce w godzinach nocnych w sobotę. 

Radny wspomniał, że jeśli kierownicy urzędu posiadają telefony służbowe to powinni je 

odbierać dodał, że z pracownikiem nie ma takiego problemu. 
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Pani Halina Boniecka sołtys sołectwa Kątno prosiła o rozważenia możliwości budowy 

przejścia dla pieszych, co znacznie poprawiłoby bezpieczeństwo mieszkańców z uwagi na 

natężony ruch. 

 

Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowin zgłosił problem złego stanu technicznego 

autobusu szkolnego. 

  

Pan Wójt odnosząc się do tematu przejścia dla pieszych w Zawadach Małych odpowiedział, 

że jest duży problem ze strony z GDDKiA. Podobne problemy zgłaszane są na zebraniach w 

Bałcynach, czy Starych Jabłonkach. Pan Wójt powiedział, że dołoży wszelkich starań aby 

wpłynąć na zarządcę dróg tak, aby poprawiło się bezpieczeństwo mieszkańców. 

 

Radna B. Stabińska w uzupełnieniu dodała, że wielokrotnie pisane były pisma do GDDKiA 

wskazując dużą liczbę wypadków, jednak temat jest zbywany. Radna wspomniała również o 

niebezpiecznym przejściu na drodze Stare Jabłonki – Kątno. 

  

Pan Szymon Woźniak sołtys sołectwa Rudno prosił o informacje w kwestii rozsyłanych pism 

ze Związku Gmin „Czyste Środowisko” na temat umorzeń podatku. 

 

Pan Wójt zaprosił radnego na omówienie tematu w najbliższy czwartek. 

 

Następnie Pan Szymon Woźniak poinformował, że komin na budynku komunalnym  

w Rudnie jest pęknięty, mieszkańcy skarżą się na wyczuwalny dym w mieszkaniach. 

 

Pan Wójt przyjął uwagę. 

 

Radny Mieczysław Woźny poinformował, że od dwóch miesięcy jest członkiem Komisji 

Oświaty, zapoznał się z planem pracy i stwierdził, że nie jest realizowany.  

 

Radny Jarosław Pawszyk poruszył trzy kwestie. Prosił o informacje odnośnie basenu 

ostródzkiego dodał, że wiadome jest, że właściciel zbankrutował i że odbyło się spotkanie 

samorządów dotyczące ewentualnego przejęcie. Następnie w sprawie przesiedleńców radny 

zapytał, czy gmina ma jakiś pomysł na ich ewentualne przyjęcie , gdyż może dojść do takiej 

sytuacji, że ustalenia zostaną odgórnie narzucone. Ponadto, nawiązując do ograniczonych 

środków w budżecie na drogi,  wnioskował aby w pierwszej kolejności gmina ustalała granice 

remontowanej drogi na gruncie, gdyż w przeciwnym wypadku dochodzi do takich sytuacji, 

jak na działce Nr 44 obręb Wysoka Wieś, na którym to droga została wyremontowana, jak 

najbardziej słusznie, ale na prywatnym gruncie. Radny wspomniał, że ANR dwa lata temu 

dzieliła w tym obrębie działki, wzywała urząd gminy również na okazanie granic. Obecnie na 

90% powierzchni działki sąsiadującej z drogą wkopane są słupki betonowe przez nowego 

właściciela i raczej nowo wyremontowana droga została zlokalizowana na obcym gruncie. 
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Wójt Gminy Ostróda w kwestii basenu ostródzkiego zapewnił, że oficjalnych rozmów na 

temat współdziałania samorządów nie było. W prasie pojawiają się różne propozycje 

Burmistrza Miasta Ostródy, jednak na pomysł z powołaniem spółki z udziałem gminy 

Ostróda wójt się nie zgodzi. Pan Wójt powiedział, że zależy mu na funkcjonowaniu basenu w 

Ostródzie i o dalszych ustaleniach w tym temacie będzie na bieżąco Radę informował.  

Następnie odnosząc się do drugiej kwestii radnego Jarosława Pawszyka w sprawie 

imigrantów powiedział, że gmina Ostróda jest jednym z nielicznych samorządów, do których 

nie wysłano nawet ankiety. Osobiście Pan Fijas powiedział, że jest bardzo sceptycznie 

nastawiony na przyjęcie przez Polskę imigrantów dodał, że wręcz przeciwny w obecnej 

sytuacji, temat wymaga stanowczego tak lub nie.  Pan Wójt poinformował, że jutro będzie 

znał stanowisko Litwinów w tej sprawie, gdyż udaje się z wizytą w delegację. Wójt 

stwierdził, że nawet gdyby miał przymus przyjęcia imigrantów, deklaracji takiej nie złoży. 

Jeżeli chodziłoby o repatriantów to wówczas gmina mogłaby pomóc. 

 

Radny Mieczysław Woźny zapytał, czy Pan Wójt jest przeciwny wszystkim imigrantom. 

 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że wiadome jest wszystkim skąd pochodzą, w jaki sposób są 

dzieleni, większość imigrantów nie jest nawet z Syrii tam gdzie toczą się wojny, są to ludzie  

z Iraku, Afganistanu tam gdzie zachód budował demokrację, jak się to skończyło dziś jest 

tego efekt. 

Na zakończenie Pan Fijas w kwestii ostatniej uwagi radnego Jarosława Pawszyka dotyczącej 

dróg zapewnił, że sprawą tą się zajmie. 

 

Pan Szymon Woźniak sołtys sołectwa Rudno zapytał, czy w budżecie gminy zostały 

zarezerwowane środki na ogrzewanie świetlicy w Rudnie i ewentualny remont po 

wyprowadzeniu się pogorzelców. Ponadto nawiązując do zgłoszonego przez radną Barbarę 

Stabińską problemu z cmentarzem w Kątnie powiedział, że jeżeli są chętni ludzie do pracy  

i chcą stworzyć inicjatywę oddolna, to są takie przykłady na terenie gminy i we współpracy  

z urzędem można posprzątać samemu.  

 

Wójt Bogusław Fijas pochwalił takie inicjatywy oddolne wspomniał, że ostatnio uczestniczył 

w nabożeństwie na cmentarzu w Starych Jabłonkach. W temacie remontu świetlicy w Rudnie 

pan wójt odpowiedział, że z chwilą opuszczenia świetlicy przez pogorzelców podjete będą 

rozmowy w sprawie remontu. 

 

Ad. 17.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XIII Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 13:05. 

Na tym protokół zakończono. 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Anna Lewandowska      Janusz Sadowski 


