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P R O T O K Ó Ł Nr XVI/16 

z obrad XVI Sesji Rady Gminy Ostróda, 

 w kadencji 2014-2018 odbytej dnia 26 lutego 2016 r. o godz. 13:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

Obrady XVI Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00. 

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 obecnych w tym: Wójta Gminy Ostróda 

Bogusława Fijasa, Sekretarza Gminy Cezarego Wawrzyńskiego, Zastępcę Skarbnika Gminy 

Danutę Kucharczuk, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską, Przewodniczącą Rady Powiatu 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Zofię Stankiewicz, Kierownika Referatu Gospodarki 

Komunalnej Krzysztofa Ruczyńskiego i Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki 

Przestrzennej 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. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołów z obrad XIV i XV Sesji Rady Gminy Ostróda. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.   

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 rok. 

5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku 

rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia. 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Obsługi Komunalnej w Ostródzie. 

7. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników  

8. w wyborach uzupełniających na kadencję 2016 – 2019 oraz udzielenia upoważnienia. 

9. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

10. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

11. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości 

Kajkowo. 

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej. 

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. 

Ostróda. 

14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 

2016 r.  

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.    
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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 jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołów z obrad XIV i XV Sesji Rady Gminy Ostróda. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad XIV i XV Sesji Rady Gminy były 

wyłożony do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady i są dostępne na sesji. 

Uwag do protokołów nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół z obrad XIV 

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 XIV Sesji Rady Gminy. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Pan Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół  

z obrad XV 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 XV Sesji Rady Gminy. 

Ad. 3. 

 

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

Pan Bogusław Fijas. 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda 

w sprawie : 
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1. Powołania komisji przetargowej na sprzedaży nieruchomości gruntowych  

położonych w miejscowości: Tyrowo, Ornowo, Górka, Samborowo, Nowe Siedlisko,  

2. Przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań dyrektorom gminnych jednostek 

organizacyjnych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach 

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których 

wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

3.  Powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r. 

4. Powołania Zespołu ds. monitorowania pozyskiwania środków zewnętrznych. 

5. Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda. 

6. Określenia zasad i sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym. 

7. Legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Ostróda. 

8. Nabycia prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 

Reszki. 

9. Pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – gmina nie skorzystała  

z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Samborowo. 

10. Nabycia nieruchomości w obrębie Wirwajdy w drodze nieodpłatnego przekazania 

przez Agencję Nieruchomości Rolnych. 

11. Zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda – dot. przysługujących się 2 

dni zwolnienie od pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko 

w wieku do 14 lat. 

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

sieci kanalizacji sanitarnej dla m. Worniny”. 

13. Zbycia w drodze bezprzetargowej: nieruchomości mienia komunalnego położonej w 

obrębie Lubajny, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Wałdowie, 

nieruchomości gruntowej w obrębie Stare Jabłonki i Pancerzyn. 

 

Spotkania, konferencje 

 

1. Spotkanie z mieszkańcami Osiedla Plebiscytowego w Ostródzie. 

2. Uroczyste otwarcie Regionalnego Poru Lotniczego w Szymanach. 

3. Uroczyste wręczenie nagród Gminnego Konkursu Rękodzieła w Gminnym Centrum 

Kulturalno – Bibliotecznym w Samborowie. 

4. Spotkania z przedstawicielami firm : 

     Ekoenergiz, Model-Art Sp. z o.o., Ekobud Sp. z o.o.  

5. Posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko – Iławskiego  

i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie. 

6. Posiedzenie Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy w Brodnicy. 

7. Podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Dromo Sp. z o.o.  

na remont nawierzchni ul. Kormorana w Wałdowie. 

8. Spotkanie z mieszkańcami Kątna w sprawie kanalizacji. 

9. Zebranie Rady Osiedla Drwęckiego w Ostródzie. 

10. Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. 

11. XX Plebiscyt na Najpopularniejszych Sportowców Ostróda 2015 w Hotelu Anders  

w Starych Jabłonkach. 

12. Narada roczna Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie 

13. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. 
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14. Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

15. Podsumowanie roku kulturalno – sportowego w Gminie Ostróda. 

16. Spotkanie dyrektorów gminnych jednostek oświatowych w Ostródzie. 

17. Wizyta delegacji z Silute z Litwy. 

18. Spotkania z firmą Budimex i Strabag. 

19. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  

w gminie Ostróda. 

Przygotowanie projektów uchwał: 

1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 rok. 

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, 

podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia. 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi 

Komunalnej w Ostródzie. 

4. Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników  

w wyborach uzupełniających na kadencję 2016 – 2019 oraz udzielenia upoważnienia. 

5. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

6. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kajkowo. 

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej. 

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. 

Ostróda. 

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2016 r.  

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Danuta Kucharczuk Zastępca Skarbnik 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 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  XVI/110/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 

zmian budżetu gminy na 2016 rok, stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 5. 
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Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, 

podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVI/111/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku 

od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia – stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi 

Komunalnej w Ostródzie. 

 

Uwag do projektu uchwały 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” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVI/112/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie -  

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników  

w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 oraz udzielenia upoważnienia. 
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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 - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVI/113/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających 

na kadencję 2016-2019 oraz udzielenia upoważnienia - stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Ad. 8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej przedstawił zakres przedmiotowej 

uchwały. 

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 - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVI/114/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 

zbycia nieruchomości mienia komunalnego – stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy uchwała umożliwia otwarcie drogi dla firmy Model 

Art. 
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Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że właściciel drogi, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad ustala warunki. Obowiązkiem gminy jest przejęcie terenu pod drogę, 

co czyni rada procedując niniejszą uchwałę. O dalszych ustaleniach, w przypadku 

partycypacji w kosztach radni będą informowani. 

Radny Roman Nowakowski zapytał, czy właścicielem gruntu jest firma. 

Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu RGP udzielił  wyczerpującej informacji. 

Więcej 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 - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVI/115/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad.10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kajkowo. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVI/116/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 

nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kajkowo – stanowi załącznik nr 10 

do protokołu. 

Ad. 11. 
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Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej. 

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 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  XVI/117/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej – stanowi załącznik nr 11. 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. 

Ostróda. 

 

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 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 XVI/118/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda - stanowi 

załącznik nr 12  do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2016 roku. 

 

Uwag do projektu uchwały 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 - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVI/119/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2016 r. – stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

Ad. 14 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

Radny Józef Wiśniewski zaproponował zorganizować spotkanie Wójta z mieszkańcami 

Tyrowa w sprawie inwestycji firmy Model Art, gdyż obawia się, że może powtórzyć się 

sytuacji jak z firmą Eurocash. 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że z firmą Eurocash organizowano częste spotkania, jednak 

firma się wycofała. Poprzednia firma Eurocash była w bliskim sąsiedztwie mieszkańców 

Tyrowa, natomiast firma Model Art najbliżej sąsiaduje z oczyszczalnią ścieków i jest od 

dawna właścicielem działek. Wójt uważa, że dodatkowe konsultacje mogą powodować 

szukanie sztucznych problemów. Ponadto dodał, że plan został przez radę przyjęty, 

działalność mieści się w uchwalonym planie i na pozostałe ustalenia wójt nie ma wpływu, 

może uczestniczyć w niezbędnych działaniach.  

Radny Józef Wiśniewski wtrącił : „już mącą”. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że w takim przypadku, jakakolwiek interwencja wójta 

może spowodować jeszcze większe mącenie. 
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Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowin poinformowała o obecności 14 bezdomnych 

psów, które przebywają u Pana Wiesława Ciarcińskiego w Ostrowinie. Pani Pych dodała,  

że psy miały być chwilowo, jednak przebywają już cztery lata. Prosiła o interwencję. 

Wójt Gminy Ostróda przybliżył temat współpracy gminy Ostróda ze schroniskiem dla 

bezdomnych zwierząt. Wspomniał o planowanej rozbudowie obecnego schroniska, co  

zwiększyłoby liczbę miejsc dla bezdomnych zwierzęta z terenu gminy. Poinformował,  

że gmina nie będzie budowała własnego schroniska i zapewnił, że skontaktuje się z Panem 

Ciarcińskiem, aby omówić  zaistniałe tam utrudnienia. 

Pan Szymon Jabłoński sołtys sołectwa Bałcyny zapytał Wójta, czy zostały podjęta działania  

w sprawie bezpiecznego przejścia dla pieszych w miejscowości Bałcyny. 

Wójt Gminy Ostróda powiedział, : „ja myślałem, że do pana trafiło pismo, bo do mnie bardzo 

szybko trafiło pismo, po ostatniej naszej burzliwej rozmowie”. Tu Wójt wyjaśnił, że 

właścicielem drogi jest GDDKiA i nie jest tak, że wójt może wszystkie sprawy od ręki 

załatwić. Wysłano kilka monitów i pism, jednak po ostatnim piśmie, wysłanym chyba dwa 

miesiące temu do GDDKiA, otrzymano odpowiedź z której wynikają konkretne działania. 

Przejście w Bałcynach będzie w tym roku jeszcze zrobione, należy uzgodnić kwestie 

techniczne. Pan Wójt odesłał Pana Jabłońskiego do pracownika merytorycznego Pana 

Tomczyka, w celu zapoznania się ze szczegółami pisma. 

Pan Szymon Jabłoński zrozumiał wyjaśnienia Wójta, jednak obawia się, że sprawa  ponownie 

może zakończyć się na obietnicach, ponieważ sprawą zaczęto zajmować się w roku 2012. Pan 

sołtys odczytał pierwsze pismo z GDDKiA, z którego wynika, że po stronie urzędu gminy jest 

wykonanie projektu technicznego bezpiecznego przejścia dla pieszych. Pan Jabłoński 

wyjaśnił, że pisma, które otrzymywał z GDDKiA z Olsztyna czterokrotnie przedstawiane 

były na zebraniach wiejskich z udziałem Pana Wójta. Sołtys twierdzi, że Pan Wójt 

prawdopodobnie nie zapoznał się z pismami. 

Wójt Gminy Ostróda zaproponował zarządzić krótką przerwę po to, aby sołtys zapoznał się  

z pismem i dowiedział na jakim etapie jest sprawa. „Jest pewna historia, pan w swojej 

rozmowie zarzucił mi niekompetencję, niestaranie się i szereg rzeczy za które nie mogę brać 

odpowiedzialności...” 

Pan Szymon Jabłoński wtrącił: „proszę państwa a Pan Wójt w tej rozmowie nazwał mnie 

ciemniakiem i idiotą”. 

 Pan Fijas : „trzeba było to nagrać, obowiązuje kultura po dwóch stronach, nie nagrywam 

rozmów, które prowadzę z Państwem, nie ma problemu może Pan takie rzeczy ujawniać, jeśli 

tak było, to mogę ponieść pełne konsekwencje”. Pan Wójt prosił, aby sołtys zapoznał się z 

pismem i a następnie odniósł do działań obecnego wójta w tej sprawie. Dodał, że nie może 

brać odpowiedzialności za działania prowadzone przez swoich poprzedników. 

Sołtys Bałcyn dodał, że w protokołach z zebrań wiejskich Pan Wójt podkreśla 

bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego nie rozumie co jest priorytetem. 
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Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że wójt odpowiada za bezpieczeństwa jak i za majątek gminy. 

W przypadku dróg krajowych, gdzie właścicielem jest GDDKiA, wójt jest petentem i może 

tylko wnioskować. 

Pan Jabłoński wtrącił, że sprawa utknęła w gminie na podłączeniu energetyki 

Pan Bogusław Fijas „ absolutnie nie, mogę się pana zapytać, czy miejscowość Bałcyny jest 

należycie doświetlona, bo za to wójt odpowiada”. 

Pan Szymon Jabłońsko : „nie jest”. 

Wójt : „proszę złożyć wniosek, bo temu możemy się przyjrzeć, za to wójt odpowiada”. 

Sołty: „panie wójcie pismo składałem trzy razy”. 

Wójt: „czy pan składał pismo w sprawie oświetlenia, za które odpowiadam, czy w sprawie 

przejścia dla pieszych, za które wójt nie odpowiada. I chyba mówimy panie sołtysie i chodzi 

panu o to, że odpowiadam za oświetlenie ulicy a nie za przejście. Generalna dyrekcja jest 

właścicielem drogi i organizuje ruch i tylko generalna dyrekcja ma prawo do wszelkich zmian 

organizacyjnych na drodze krajowej i proszę to zrozumieć”. 

Pan Sołtys: „no to jak pan się odnosi do tego zapisu, że w celu wykonania przejścia dla 

pieszych należy zwrócić się do gminy”. 

Wójt : „ja mam pytanie panie sołtysie, mówimy o oświetleniu, czy o przejściu”. 

Sołtys sołectwa Bałcyny: „nie mówimy o oświetleniu chodnika, mówimy o oświetleniu 

bezpiecznego przejścia”. 

Wójt: „ale żeby oświetlić przejście, to musi być przejście wykonane, pan musi czytać pisma 

ze zrozumieniem. Może osoba, która panu takie pismo przedstawiła, bo tu jest pełna 

nieścisłość”.  

Sołtys: „przedstawił mi to pismo zastępca dyrektora oddziału GDDKiA w Olsztynie” 

Wójt : „no tak, ale proszę pana, wójt, rada gminy odpowiada za bezpieczeństwo w kwestii 

oświetlenia, również dróg krajowych. Jeśli w tym piśmie wyraźnie jest napisane oświetlenia 

przejścia dla pieszych, to ja się pytam, czy z tego pisma wynika, że wójt ma wykonać 

przejście dla pieszych, czy oświetlenie. Żeby oświetlić przejście dla pieszych musi być 

zrobiony projekt, musi być wskazane miejsce i moim obowiązkiem, czy naszym jest 

oświetlenie ale wcześniejsze ruchy należą do właściciela drogi, tu Panie Szymonie jest ta 

rzecz gdzie nie możemy się porozumieć. Pan ma do mnie pretensję, mówiąc, że jestem 

wszechmogący i mogę wszystko, niestety nie mogę, bo nie jestem właścicielem tej drogi. To 

wszystko wymaga zaangażowania również po stronie „Generalnej”. Proszę przejść się do 

mojego pracownika Tomczyka i zapoznać się z pismem, gdzie już jest zgoda i określenie 

działań podjętych przez GDDKiA w celu usytuowania przejścia dla pieszych. Oczywiście ma 

pan prawo tak mówić, skoro pan tego nie ma, że są to obietnice. Ja panu stwierdzam,  

że wreszcie mam pozytywną odpowiedź z generalnej dyrekcji, że będzie to przejście 
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usytuowane i że działania są po ich stronie. Przejście będzie doświetlone lampą, czy lampami, 

tak jak jest w obowiązku wójta, tyle mogę panu odpowiedzieć”. 

Pan Szymon Jabłoński podziękował wójtowi za wyjaśnienia a następnie  zapytał, czy zostały 

poczynione kroki w sprawie przejęcia gruntów z uniwersytetu, na których zlokalizowany jest 

plac zabaw w Bałcynach i Zajączkach oraz grunty miedzy budynkami. Sołtys dodał, że mimo 

iż były to również sprawy priorytetowe, to zostały pominięte. 

Pan Bogusław Fijas prosił, aby sołtys zapoznał się ze znajdującą się w referacie Pana Artura 

Lewartowskiego pełną korespondencją, prowadzoną pomiędzy Wójtem a Kanclerzem  

i Rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 

Radna Barbara Stabińska nawiązując do spotkania wójta z właścicielami domków 

letniskowych, zapytała czy podjęto jakieś ustalenia w kwestii kanalizacji. 

Bogusław Fijas odpowiedział, że istnieją szanse, wypracowano kompromis z właścicielami 

domków letniskowych na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, ze szczegółami można 

zapoznać się w Referacie IRL u pana Szewczyka. 

Radny Andrzej Bartnicki na ręce Przewodniczącego Rady Gminy złożył pisemne zapytanie 

odnośnie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, nad którym rozmawiano na komisji 

a nie udzielono odpowiedzi.  

Zapytanie radnego Andrzeja Bartnickiego,  stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Następnie Pani Zofia Stankiewicz Przewodniczącą Rady Powiatu Warmińsko-Mazurskiej 

Izby przedstawiła informacje na temat ubiegania się o odszkodowania z tytułu poniesionych 

strat w uprawach zbóż zimowych. Na zakończenie Pani Stankiewicz zaprosiła panie sołtyski 

na Powiatowy Dzień Kobiet, który odbędzie się dnia 8.03.2016r. 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas przedstawił informacje na temat wdrażania ustawy 

„Rodzina 500+”, którą będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 1.04.2016r. 

Sołtys sołectwa Smykówko Dominik Serafin zgłosił problem słabej prędkości łącza 

internetowego. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że w 2015 roku została zamontowana sieć szkieletowa 

internetu szerokopasmowego, dlatego aby uzyskać odpowiednie parametry potrzebna jest 

ostatnia mila – przyłącze bezpośrednio do mieszkańców. Pan Wójt poinformował,  

że siedemnaście miejscowości zostało objętych programem, jednak aby skorzystać z usług 

należy zapłacić abonament.  

Sołtys sołectwa Rudno Szymon Woźniak prosił Radę Gminy, aby przychyliła się do zmiany 

uchwały z 1997 r. i wprowadziła ulgę w podatku rolnym dla mieszkańców sołectwa Rudno. 

Ponadto powiedział, że kilku właścicielom gruntów zostały przekształcone działki rolne na 

budowlane i z racji tego wzrósł znacznie podatek. 
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Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że na ten temat odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, 

trwają prace nad nowym projektem i z chwilą zakończenia odbędą się konsultacje  

z mieszkańcami nad nowym projektem. Natomiast w kwestii przekształconych działek, Pan 

Fijas wyjaśnił, że to po stronie Starostwa są prowadzone kontrole dotyczące użytkowania 

gruntów, co ostatecznie przekłada się na zmianę nakazu płatniczego ze strony urzędu. 

Następnie Pan Szymon Woźniak zgłosił problem natężonego ruchu transportu ciężkiego 

firmy Budimex, która wywoziła odpady z odkrytego wysypiska śmieci. 

Pan Bogusław Fijas prosił, aby o takich problemach informować na bieżąco, ponieważ 

obecnie proces wywozu nieczystości jest na ukończeniu.  

Pan Woźniak nadmienił, że podczas wywozu odpadów zniszczono nawierzchnie drogi, 

uszkodzono mostek przed Smykowem a sam przy wymijaniu urwał koło w samochodzie. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że drogi gminne i powiatowe są ubezpieczone i w przypadku 

uszkodzenia pojazdu, można wystąpić do właściciela drogi o odszkodowanie. 

Sołtys zapytał, czy uszkodzona droga będzie remontowana. 

Pan Wójt powiedział, że jest szansa, że Związek Gmin „Czyste Środowisko” stanie się 

beneficjentem remontu drogi powiatowej Smykowo-Rudno. Następnie przedstawił założenia 

remontowanej drogi oraz partycypacje w kosztach gminy Ostróda, powiatu oraz związku. 

Radny Stanisław Korpusik nawiązując do wypowiedzi sołtysa sołectwa Rudno w sprawie 

zmiany klasyfikacji gruntów dodał, że zmian dokonano poprzez wkopanie nowych słupków 

nie powiadamiając o czynnościach właścicieli gruntów. Radny prosił, aby na kolejne 

spotkanie Pan Wójt udzielił więcej informacji, zaczerpując wiedzy ze Starostwa. 

Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że są to kompetencje starostwa i proponował, aby wszelkie 

wątpliwości wyjaśniać u źródła, gdyż każdy przypadek jest indywidualny. 

Radny Jarosław Pawszyk powiedział, że prosił Pana Przewodniczącego Rady  

o przygotowanie sprzętu do prezentacji na bazie której chciałby zadać kilka pytań. 

Przewodniczący Rady powiedział,  że zapoznał się z pismem radnego  i uważa, że sesja nie 

jest tym miejscem, na której miałyby odbywać się prezentacje. Pan Sadowski proponował 

odbyć w tym celu odrębne spotkanie i powiedział, że rolą Przewodniczącego Rady jest 

prowadzenie obrad i procedowanie uchwał. 

Pan Jarosław Pawszyk stwierdził, że czasami jeden obraz zastąpi tysiąc słów i powołując się 

na § 72 statutu gminy Ostróda nadmienił, że wójt zapewnia pomoc techniczną w  

przygotowaniu sesji. Ponadto radny Pawszyk uczulił Przewodniczącego Rady, aby w 

poszanowaniu czasu interesantów, sesje zwoływał w terminie nie kolidującym z dyżurem 

Przewodniczącego. 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski stwierdził : „szkoda, że pan nie powiedział o tym na 

wspólnym posiedzeniu komisji, bo pan był zajęty przeglądaniem telefonu komórkowego. 
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Radny Jarosław Pawszyk wyjaśnił, że uwaga spowodowana były faktem, że otrzymał skargę 

od osób, które nie mogły się spotkać z przewodniczącym, ponieważ trwała sesja. Radny 

dodał, że takie sytuacje miały miejsce już kilkakrotnie. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jest do dyspozycji i to radni w porozumieniu  

z przewodniczącym ustalają termin sesji. 

 Ad. 15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.  

Brak odpowiedzi na interpelacja zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Ad. 16. Wolne wnioski i informacje. 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że dnia 13 marca 2016 r. odbędą się Igrzyska Wsi  

w Samborowie. 

Przewodniczący Rady odczytał Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

 sprawie złożenia skargi radnego Mieczysław Woźny.  

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu skargi Pana Mieczysława 

Woźnego na uchwałę Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. Nr XI/81/2015  

w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta postanowił skargę odrzucić. 

Ad. 17. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVI Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 14:35. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                      Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 


