P R O T O K Ó Ł Nr XV/15
z obrad XV Sesji Rady Gminy Ostróda,
w kadencji 2014-2018 odbytej dnia 30 grudnia 2015 r. o godz. 10:00
w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda.
Obrady XV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 10:00.
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 obecnych w tym: Wójta Gminy Ostróda
Bogusława Fijasa, Skarbnika Gminy Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską,
radnych i sołtysów z terenu gminy Ostróda.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawia
się w następujący sposób:
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 r.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostróda na lata 2015-2029.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu
Warmińsko – Mazurskiemu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji
niepublicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego,
prowadzonym na terenie Gminy Ostróda przez osoby fizyczne i osoby prawne
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na
2016 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy dzierżawy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark nad rzeką Drwęcą.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina
Ostróda, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/216/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 15
września 2009 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych
i konserwacyjnych na pomnikach przyrody.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na
2016 rok.
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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.
Wójt Gminy Ostróda zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na
uchwałę Nr XI/81/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda wraz z udziałem odpowiedzi na
skargę.
Przewodniczący Rady poddał wniosek pod głosowanie.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy Ostróda.
Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad po pkt. 14, jako pkt 15. Pozostałe
punkty porządku obrad przyjęły numery: 16,17,18,19.
Następnie Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Wiceprzewodniczącego Rady
Tomasza Klimeckiego, który na powyższe wyraził zgodę.
Ponadto Pan Janusz Sadowski zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w
przygotowanych projektach uchwał.
Rada Gminy na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę.
Ad. 2.
Sprawozdanie Wójta Gminy Ostróda z działalności w okresie między sesjami, przedstawił
Pan Bogusław Fijas.
Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie :
1. Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego : „Porządkowanie
gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
Kajkowo - Szafranki - Morliny-oczyszczalnia ścieków Tyrowo”.
2. Powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.
3. Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu
udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 000 euro.
Spotkania, konferencje
1.Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego „Czyste Środowisko”.
2.Spotkanie z przedstawicielem firmy Agromis.
3.Odbiór zadania inwestycyjnego tzw. opaska Ostródy.
Przygotowanie projektów uchwał, zgodnie z porządkiem obrad.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 3.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.
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Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy Ostróda.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
zmian budżetu gminy na 2015 rok, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na
lata 2015-2029.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2015 – 2029, stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2015.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XV/99/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko –
Mazurskiemu.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XV/100/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu - stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji niepublicznym
szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na
terenie Gminy Ostróda przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XV/101/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i
innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Ostróda
przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
Ad. 8.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok – stanowi załącznik nr 9 do
protokołu.
Ad.9.
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 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
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-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XV/103/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
zbycia nieruchomości mienia komunalnego – stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad. 10.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym
kolejnej umowy dzierżawy.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XV/104/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy –
stanowi załącznik nr 11.
Ad. 11.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark nad rzeką Drwęcą.

zagospodarowania

Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Artur Lewartowski przedstawił
projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał uwagę zgłoszoną przez Kazimierę i Dariusza Dziedzickich do
projektu uchwały. Następnie zgłoszoną uwagę poddał pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” odrzuceniem uwagi oddano – 15 głosów,
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-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie odrzuciła uwagę zgłoszoną przez Kazimierę i Dariusza
Dziedzickich do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark nad rzeką Drwęcą,
W dalszej części Przewodniczący Rady z uwagi na obszerną treść projektu uchwały złożył
wniosek o odczytanie § 1 i § 15 przedłożonego projektu.
Rada na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady odczytał zapisy § 1 i § 15 projektu uchwały a następnie poddał pod
głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano – 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części
miejscowości Idzbark nad rzeką Drwęcą - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Ad. 12.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda, zatwierdzonego
uchwałą Nr XXXIX/216/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 września 2009 r.
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Artur Lewartowski przedstawił
projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
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-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części
miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/216/09
Rady Gminy Ostróda z dnia 15 września 2009 r. – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 13.
Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych
na pomnikach przyrody.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XV/107/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na pomnikach przyrody
– stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 14.
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2016 rok.
Wójt Gminy Ostróda poinformował, że przychylił się do wniosku zgłoszonego na posiedzeniu
komisji i wprowadził do projektu uchwały zapis uniwersalny, który zezwala na organizację
kolonii i półkolonii.
Przewodniczący Rady w uzupełnieniu dodał, że tym zapisem zezwala się dzieciom, w
miejscowościach gdzie nie ma świetlic na korzystanie z innej formy wypoczynku.
Radny Jarosław Pawszyk odnosząc się do zapisów w programie zapytał, czy organizowanie
półkolonii odbywać się będzie dla dzieci tylko z rodzin z problemem alkoholowym.
Radca Prawny wyjaśniła, że zapis taki musi się znaleźć w programie.
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Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XV/108/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2016 rok – stanowi załącznik nr 15
do protokołu.
Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Olsztynie skargi na uchwałę Nr XI/81/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015
r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda wraz z udziałem
odpowiedzi na skargę.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 14 radnych (radny M.Woźny wyłączył się z głosowania).
-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XV/109/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi na uchwałę
Nr XI/81/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda wraz z udziałem odpowiedzi
na skargę – stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 16,17,18.
Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
Przewodniczący Rady poinformował, że w roku 2015 wydano 1 decyzję w przedmiocie
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ustalenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem nieruchomości, których wartość wzrosła
w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Informacja stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Radny Jarosław Pawszyk odnosząc się do zakończonego budżetu w roku 2015 powiedział,
że zamiarem jego wystąpienia jest to, żeby budżet roku 2016 poszedł sprawniej, lepiej i
przede wszystkim taniej. Następnie radny stwierdził, że przeanalizował mały wyrywek prac
remontowo-budowalanych : m.in. strażnicy OSP Pietrzwałd i OSP Glaznoty,
przeprowadzonych przez Urząd Gminy w Ostródzie, gdzie dokumenty źródłowe uzyskał od
kierownika i chciałby zwrócić uwagę na nieścisłości jakie wystąpiły podczas remontów, które
w przyszłości mogłyby spowodować problemy urzędu w związku z rozliczeniem
finansowym. Pan Pawszyk powiedział: „zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Wójta
dotyczącym zamówień publicznych, dokumenty źródłowe, które dostaje pan wójt do podpisu,
tu jest chyba ten problem, tu jest ten początek sprawy, nie do końca rzetelnie zostały
przygotowane. Dokumenty ofertowe mają zawierać cenę na podstawie kosztorysu
sporządzonego przez wykonawcę ze spisem materiałów, termin wykonania pracy i warunki
gwarancji. Dokumenty, które przejrzałem zawierają tylko cenę, czyli są nieważne i kolidują z
zarządzeniem. Następnie prowadzone są postępowania negocjacyjne i tam znalazłem różnicę
pomiędzy ustaleniem tej wartości na podstawie rozmowy a podpisaną umową o tysiąc
złotych, chodzi o Glaznoty. Inne są ustalenia, inna jest umowa, tutaj uspokoję pana wójta, bo
te tysiąc złotych tj. umowa zaniżona w stosunku do negocjacji. Następnie, w umowie w
przypadku Pietrzwałdu są zapisy mówiące o tym, że faktura może być złożona po
prawidłowym wykonaniu prac i płatna w ciągu 21 dni od jej złożenia w urzędzie. W
przypadku Pietrzwałdu faktura była złożona czternaście czy dziewiętnaście dni przed
odbiorem. Wypłacone było po odbiorze 3 czy 2 dni, niemniej jednak gdyby była złożona
zgodnie z umową wówczas urząd miałby jeszcze 7 dni na wypłatę pieniędzy. Glaznoty płatne
były w trzech etapach, ostatni odbiór był w październiku w składzie czteroosobowym, uwag
nie stwierdzono. Mam wykonane zdjęcia zrobione wczoraj, jeżeli państwo pozwolą, pan wójt
ma ochotę, możemy obejrzeć zdjęcia, jak wyglądają roboty zakończone wg protokołu „bez
uwag.” Chodzi o to, że powinno szanować się swój podpis, jeżeli podpisuje się pod
protokołem, że uwag nie mamy, to uwag nie powinno ich być. Jeżeli są tam fragmenty
niedotynkowane, niezalane podproża, nowo położona blacha podeptana na dachu, zniszczona
na etapie położenia, przeciekający dach, który firma w tej chwili nieudolnie próbuje naprawić.
Dokument źródłowy, który wychodzi z urzędu na samym początku procedury budowlanej
musi określać wszystkie materiały po to, żeby jednoznacznie wykonawca mógł oszacować
wartość zamówienia. Jak rozstrzygnąć, która oferta jest najniższa skoro nie wiadomo jaka
m.in. ma być grubość dociepleń. Wpisane w kosztorysie są warstwy, ale nie ma grubości
docieplenia i właściwie wykonawca może położyć 0,5 cm docieplenia i będzie to zgodne z
kosztorysem”. Następnie Pan Pawszyk odnosząc się do wydatkowanych środków na
oświetlenie uliczne w gminie Ostróda powiedział : „gmina Ostróda w roku 2014 na
dodatkowe punkty oświetlenia ulicznego poniosła koszty w kwocie ok. 80 tys. Duża kwota,
dlatego warto byłoby sporządzić plan doświetlenia , który byłby wykonywany w ramach
jednego zamówienia a nie dla tego samego wykonawcy z wolnej ręki, co rozwiązałoby
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problem obniżenia kosztów. Za 80 tys. złotych otrzymaliśmy 49 punktów oświetleniowych,
co daje ok. 2 tys. zł za punkt. Po dokonaniu przeglądu zleceń wykonawczych i protokołów
powykonawczych, należy stwierdzić, że słupy są w większości stare, odzyskane z energii jako
odpad i płacenie za te słupy to jest rzecz niedopuszczalna”. Radny Pawszyk poinformował, że
sfotografował niniejsze słupy, z których wystają druty zbrojeniowe i zagrażają
bezpieczeństwu. Koszt nowego słupa metalowego łącznie z fundamentem, oprawą
oświetleniową i punktem świetlnym wynosi 1.500zł, natomiast stare słupy w zleceniach
sięgają kwoty 3.000 zł. Pan Pawszyk twierdzi, że aby mówić o rzetelności należy to
zweryfikować i zobligować wykonawcę do wymiany, gdyż firma pozbyła się starych słupów
a gmina zamontowała je jako nowe.
Przewodniczący Rady wtrącił „nie ...”.
Radny Pawszyk stwierdził „mogę przedstawić fotografię, przecież jest to do sprawdzenia”.
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas powiedział, że trudno dziś jest odnieść się do wniosków
i żałuje, że sesja jest tym miejscem, gdzie zgłasza się takie uwagi. Pan Wójt wyjaśnił, że na
sesji można zgłaszać uwagi jednak w oczekiwaniu, że się na nie odpowie. Trudno się odnieść,
gdyż problemy są bardzo szerokie. Pan Wójt zagwarantował, że dokładnie przyjrzy się
tematom, które radny poruszył jednak dziwi się, że radny dalej czeka z problemami na sesję
po to, żeby podzielić się z opinią publiczną. Pan Wójt dodał, że najlepiej byłoby, żeby Pan
Pawszyk sprecyzował swoje wnioski na piśmie, tym bardziej, że często zgłasza wnioski o
ujawnienie informacji publicznej. Dalej Pan Fijas powiedział, że sprawdzi jaką kwotę gmina
wydaje za słupy rozbiórkowe i dodał, że współpraca z firmą świadczącą usługi oświetleniowe
układa się bez zastrzeżeń. Następnie Wójt Gminy Ostróda odnosząc się do inwestycji
wykonanych na strażnicach zapewnił, że również przyjrzy się realizacjom. Ponadto Wójt
uczulił radnych i sołtysów na wpisywanie uwag do protokołów powykonawczych robót i
wyjaśnił, że w każdej umowie obowiązuje gwarancja powykonawcza, nawet jeśli nie ma
uwag w protokołach odbioru. W tym przypadku, żadne uwagi formalne z wykonanych
inwestycji nie trafiły.
Radny Roman Nowakowski odnośnie selektywnej zbiórki odpadów zapytał, czy zasadna
będzie segregacja odpadów u źródła. Radny twierdzi, że obecne pojemniki należy pozostawić
do wykorzystania w gniazdach.
Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że wszystkie 19 gmin należących do związku wyraziło
negatywna opinię dotyczącą obecnego systemu, aby utrzymać system związek musiałby
ponieść duże nakłady finansowe na wymianę pojemników. System workowy został
sprawdzony i działa bardzo dobrze na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie. Celem
związku jest, żeby selekcja dokonywała się u źródła. Różnica zdecydowana w cenie będzie
między odpadami selekcjonowanymi a odpadami mieszanymi. Ogłoszenie przetargu nastąpi
w lutym, wyłonienie operatorów na przełomie miesięcy marzec/kwiecień, wówczas będzie
czas żeby wszystko przekalkulować. Pan Wójt poinformował, że system w gminie Ostróda
był nieszczelny, jednak ostatnio uległ poprawie, od 1 stycznia 2016 r. powstanie komórka
kontroli do weryfikacji deklaracji, ponadto związek planuje podjąć działania profilaktyczne i
informacyjne.
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Radny Roman Nowakowski powiedział, że związek został powołany w innym celu i nie
powinno być tak, że wprowadza się zmiany kosztem mieszkańców. Podobne działania gmina
przerabiała z wodą i ściekami, należy reagować jeżeli ma się wpływ. Powołanie zakładu było
wyłącznie spowodowane tym, żeby utrzymać cenę. Obecnie utrzymuje się jakość i cenę
wody. Radny Nowakowski uważa, że związek idzie w złym kierunku, ponieważ cenę
powinien ustalić zarząd związku i ZUOK Rudno.
Radna Barbara Stabińska odnośnie nieszczelności śmieci powiedziała, że sytuacja wynikła po
drodze, ponieważ nikt nie kontrolował, na początku nie było wszystko dopracowane tak jak
powinno być.
Wójt Gminy Ostróda powiedział, że nie uznaje się za fachowca, w dziedzinie gospodarki
odpadami, jednak ZUOK Rudno jest podawane jako jedna z najlepszych firma w Polsce.
Firma funkcjonuje dobrze, ale żeby pracowała jeszcze lepiej potrzebne są zmiany. Fikcją jest
mowa, że dostarcza się odpady do gniazd znajdujących się 300 m od nieruchomości, dlatego
systemem optymalnym, który może funkcjonować na bazie doświadczeń jest selekcja u
źródła. Po stronie operatora będzie zapewnienie odpowiedniej jakości worków, kampania
zostanie przeprowadzona w środowisku. Pan Wójt prosił aby radny uwierzył, że działania
które podejmuje związek podejmowane są na zasadzie własnych doświadczeń jak i modeli,
które się sprawdziły. Ponadto firma, która funkcjonuje na terenie gminy Ostróda przynosi
bardzo duże profity i korzyści dla gminy.
Radny Nowakowski prosił, żeby Wójt nie uświadamiał radnego o oczywistych sprawach
związku, ponieważ uczestniczył w jego powstawaniu oraz otwarciu zakładu. Pan
Nowakowski stoi dalej na stanowisku, że obecne pojemniki do selektywnej zbiórki powinny
zostać wykorzystane.
Wójt odpowiedział, że pojemniki, które się nie nadają zostaną zezłomowane i zutylizowane.
Ponadto wyjaśnił, że Wójt Gminy Ostróda mimo, że jest Przewodniczącym Zarządu Związku
nie podejmuje decyzji jednoosobowo, lecz stanowi ciało kolegialne związku i wszystkie
decyzje podejmuje wspólnie na Zarządzie i Zgromadzeniu Związku, dlatego w stu procentach
utożsamia się z polityką Związku, taką politykę będzie kreował. Dalej Pan Fijas powiedział,
że nie ma doskonałego systemu, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami.
Przewodniczący Rady stwierdził, że obecnie zlokalizowane skupiska na selektywną zbiórkę
są dla właścicieli wielu posesji uciążliwe, dlatego często lokalizuje się je przy obiektach
gminnych, które z czasem przybierają formę wysypisk śmieci.
Radny Witold Bojar opowiedział się za selektywną zbiórką u źródła, jednak obawia się, że
problem wśród właścicieli domków letniskowych nadal zostanie.
Radna Barbara Stabińska wtrąciła, że właściciele domków letniskowych muszą być pod
szczególnym nadzorem.
Pan Jerzy Kamiński sołtys sołectwa Zwierzewo wyraził swoje obawy co do likwidacji
obecnych punktów i powiedział, że przez takie działania środowisko będzie bardzo
zanieczyszczone.
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Pan Wójt odpowiedział, że trzyletnie doświadczenie wskazuje na brak solidności ze strony
konsorcjanta. Usługi świadczone przez ZUOK Rudno Sp. z o.o. są bez uwag, ekonomicznie
związek nie może prowadzić gospodarki odpadami w takiej formie, ponieważ zużyły się
pojemniki. Pan Fijas dodał, że główną role w gospodarce odpadami odgrywa czynnik
społeczny.
Radny Łukasz Nowicki powiedział, że jeżeli dojdzie do zmiany ustawy, należy bardzo mocno
pomagać w akcji promocyjnej. Likwidując tzw. gniazda, radny Nowicki uważa, że likwiduje
się półlegalne wysypiska, dlatego trzeba będzie zwracać szczególna uwagę, aby odpady nie
trafiały w niepowołane miejsca.
Radny Andrzej Bartnicki nadmienił, że istotne będzie dopilnowanie przepisów a w
szczególności zapisu, mówiącego o zwiększeniu ilości odbiorów odpadów
wielkogabarytowych, gdyż dwukrotny wywóz to zbyt mało. Radny uważa, że odbiór
odpadów wielkogabarytowych powinien być dokonany na zgłoszenie.
Sołtys sołectwa Rudno Szymon Woźniak w imieniu pogorzelców z Rudna podziękował
Wójtowi Gminy za okazaną pomoc.
Radny Jarosław Pawszyk wracając do tematu remontu strażnicy w Glaznotach, odczytał
fragment protokołu ostatecznego odbioru podpisanego przez panów Ruczyńskiego Brzózkę,
Orłowskiego i Chociana , z którego wynika, że prace odebrano 14 października a były
zakończone do końca września. Ponadto powiedział, że w budżecie zapisana jest kwota 15
tys. na wykonanie opaski odwodnieniowej wokół remizy, jednak bez naprawy rynien, które
leżą na ziemi oraz cieknącego dachu remizy i świetlicy Radny nie widzi sensu wykonywania
takiej pracy i stoi na stanowisku, że jeżeli wykonuje się nowe inwestycje, to należy je
wykonać z nowego materiału, natomiast o obecne mienie należy odpowiednio zadbać.
Ponadto nadmienił, że zgłoszone do budżetu wnioski, które pochodziły od jego wyborców
zostały odrzucone ze względu na brak możliwości finansowych, dlatego radny działając w
przekonaniu, że jeżeli znajdzie oszczędności chociażby w realizowanych inwestycjach,
zgłoszone przez radnego wnioski będą zrealizowane. Ponadto wyjaśnił, że nie dlatego składa
wnioski o udostępnienie informacji publicznej, żeby pracownicy w gminie mieli co robić
:„oni napracują się, żeby mi to wysłać, ja napracuję się, żeby to przeanalizować i w pigułce
wam przedstawić na podstawie dokumentów źródłowych otrzymanych z gminy ”.
Następnie radny odnosząc się do protokołu pokontrolnego z Zespołu Szkół w Lipowie,
powiedział, że kontrola trwała bardzo długo, dlatego miał nadzieję, że w protokole będą
sensowne rzeczy, dalej stwierdził, że odczyta po części te zapisy z protokołu, które obrażają
radnego jako osobę, ponieważ „wcześniej był tam i stwierdził to co widział”.
Pan Pawszyk po odczytaniu zapisów w protokole ustosunkował się do celowości, zasadności i
rzetelności w podejmowaniu decyzji finansowych. Stwierdził, że „są dwa podgrzewacze,
z których jeden nie istnieje, co Pan Wójt zgłosił o przywłaszczenie mienia za 1.995,99 i drugi
o tej samej wartości, (różnica w realizacji zakupów dwa miesiące), leżący w magazynie,
przyjęty na stan nie wiadomo po co. Radny poinformował, że cena rynkowa jednego
podgrzewacza wynosi 450zł, drugiego 550zł a ostatecznie wszystko przekłada się tak, że „za
4 tys. kupiono dwa bojlery warte 1 tys., z czego jednego nie ma a drugi leży w kącie bo nie
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był potrzebny. Są w protokole wpisane faktury z wymiany drzwi, 10 sztuk za 10 tys. bez
jakiegokolwiek zapytania ofertowego a za dwa miesiące pani dyrektor dokupuje kolejne 3
sztuki za 4.300zł o 30% drożej. Dopisek na fakturze pani z komisji, firma zamontowała drzwi
gratis, a na kontroli w czerwcu był dopisek, że przy montażu drzwi pomagał konserwator.
Rachunki na środki czystości dla szkoły pochodzą z jednego sklepu w skali roku sięgają 12
tys. również bez zapytania ofertowego. Brak w tabeli faktury za montaż oprawy
oświetleniowej za 650zł., która podczas kontroli w czerwcu była, ”. Radny dziwi się dlaczego
zespół, który kontrolował placówkę nie dopatrzył się tych nieprawidłowości mimo, że
kontrolował szkołę pod względem celowości i rzetelności oraz wydatkowania środków
publicznych . Dodał, że zgodnie z Zarządzeniem Wójta, na które Zespół kontrolny również
się powołuje, środki z budżetu należy wydatkować gospodarnie, czyli uzyskiwać jak
najlepszy efekt przy ponoszonych kosztach.
Przewodniczący Rady apelował, żeby takie tematy rozstrzygać na komisjach bądź u Wójta w
gabinecie. Ponadto w przekonaniu, że odpowiednie organy podejmą stosowne rozwiązanie
wobec pani dyrektor zapewnił, że sprawa Lipowa nie będzie tematem najbliższych sesji.
Wójt Gminy Ostróda powiedział, że odnosi wrażenie, że każdy dokument, wychodzący z
urzędu jest dla radnego niesatysfakcjonujący. Pan Fijas prosił radnego o precyzowanie
wniosków, proponowanie rozwiązań, ponadto powiedział, że wierzy, że radnemu przyświeca
cel, żeby pewne rzeczy zrobić taniej, lepiej - pod czym się również Pan Wójt podpisuje,
jednak czasami uważa, że jest to „zwykłe bicie piany” a czepialstwo nie zawsze służy
rozwiązaniu tematów. Wyjaśnił, że temat szkoły w Lipowie jest na etapie dochodzenia przez
organ prokuratury i to co należało do wójta i urzędu rzetelnie zostało wykonane.
Radny Mieczysław Woźny zwrócił uwagę na fakt, że rozmowy toczą się o pieniądzach
publicznych, dlatego każda złotówka powinna być rozliczona, ponieważ w takim przekonaniu
i zaufaniu mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli. Zgłaszane uwagi, większości zasadne
nie powinny być brane do siebie a tym bardziej nie powinno się za nie obrażać, mówił pan
Woźny.
Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że przez takie działania radnych powstaje
przeświadczenie, że wójt, czy urząd, czy inni radni, którzy nie podejmują takich tematów, że
podchodzą z pełną przychylnością do łatwego wydawania środków. Ze strony urzędu
przyświeca pełna rzetelność przy wydatkowaniu środków publicznych, w co wierzy Pan
Wójt, jednak podkreśla, że jest czynnik ludzki i przeświadczenie, że zawsze można zrobić
lepiej. Ponadto kierując się w stronę radnego M. Woźnego i J. Pawszyka powiedział, że ma
czas na to, aby z radnymi siąść i każdą zgłoszoną uwagę przeanalizować i rozwiązać. Prosił o
znalezienie czasu i oznajmił, że jest gotowy do konkretnych rozmów, ale nie na forum
publicznym. Dodał, że radni stwarzają taką atmosferę, że w gminie Ostróda przelewa się
pieniądze w różne strony, czemu zaprzeczył i nadmienił, że przez takie działania czuje się
obrażony i szkalowany.
Radny Marek Szostek kierując swoją wypowiedź do Wójta Gminy jako Przewodniczącego
Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” oraz Barbary
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Stabińskiej członka Zgromadzenia Związku Gmin mówił, aby swoim działaniem dbali przede
wszystkim o mieszkańców gminy Ostróda.
Radny Mieczysław Woźny powiedział, że z uwagi na kończący się rok warto zgłaszać uwagi,
aby nie popełniać błędów na przyszłość, ponieważ zastanawiające są sytuacje, gdy szuka się
w miejscowości dwóch punktów oświetleniowych, których fizycznie nie ma a zapisane jest,
że zostały zamontowane i wypłacone pieniądze. Dodał : „a więc zastanawiam się, czy Pan
Wójt wie o tym”.
Wójt Gminy Ostróda : „proszę o konkret, jeśli ma pan jakiekolwiek wątpliwości i uważa pan,
że coś nie zostało zrobione, to zgodnie z literą prawa są instytucje do tego powołane, nie
może pan tych obiekcji z pracownikiem, czy wójtem wyjaśnić, bo o tym od pana się w tym
momencie dowiaduję, proszę zgłosić odpowiednim organom, ale uważam i jeszcze raz to
powtarzam proszę znaleźć czas, przyjść i dać tę szansę, żeby wyjaśnić. Tu nikt niczego nie
zamiata pod dywan, każdy stara się pracować rzetelnie, zgodnie z literą prawa, każda umowa
jest podpisywana przez panią mecenas. To o czym pan mówi, to potwierdza pan moją tezę,
podgrzewa pan atmosferę, nieuczciwego, niezgodnego wydatkowania środków publicznych.
Jeśli pan wie o dwóch punktach to proszę podać miejscowość, sprecyzować wniosek,
siądziemy, wyjaśnimy. Może będzie miał pan lżej na duszy, że będzie pan miał to
wyjaśnione. Jeśli wyjaśnienia do pana nie trafią, proszę podać wójta do prokuratury i koniec
ja będę się tłumaczył”.
Dominik Serafin Sołtys sołectwa Reszki w odniesieniu do radnego Mieczysława Woźny,
wyraził swoje niezadowolenie w kwestii braku kontaktu radnego z mieszkańcami Smykówka.
Pan Serafin przypomniał, że na poprzedniej sesji prosił o informację w sprawie prowadzonej
działalności w Smykówku, którą to radny się niezainteresował, w przeciwieństwie do Pana
Wójta, który udzielił informacji. Sołtys zapytał : „gdzie pan jest, gdzie pan się chowa”.
Radny Mieczysław Woźny odpowiedział, że zakład w Smykówku jest prywatny i nie ma
prawa wejść na teren zakładu.
Radny Dominik Serafin „a do szkoły miał pan prawo wejść”.
Radny Woźny powtórzył, że zakład jest prywatny a szkoła jest społeczna.
Przewodniczący Rady apelował o podejmowanie rozmów z Panem Wójtem w urzędzie i nie
czekanie z wyjaśnieniem problemów do czasu sesji.
Na zakończenie Wójt Gminy Ostróda i Przewodniczący Rady złożyli życzenia Noworoczne.
Ad. 19.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XV Sesję Rady
Gminy Ostróda o godzinie 11:30.
Na tym protokół zakończono.
Zaprotokołowała:

Sekretarz obrad:

Przewodniczący Rady:

Agnieszka Jakubowska

Tomasz Klimecki

Janusz Sadowski
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