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P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/16 

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

odbytej dnia 21 września 2016 r. o godz. 13:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 13 radnych na sali obrad – prowadzący obrady Janusz Sadowski 

powitał wszystkich obecnych w tym: Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Sekretarza 

Gminy Cezarego Wawrzyńskiego, Skarbnika GminyTeresę Ołowską, Radcę Prawnego 

Katarzynę Borowską, Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej Jana Ignaczewskiego, Członka 

Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Zofię Stankiewicz oraz radnych i sołtysów z 

terenu gminy Ostróda. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Tomasza Klimeckiego. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, aktualnie w sesji uczestniczy 13 radnych. 

(Nieobecni: Łukasz Nowicki, Józef Wiśniewski). 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXII Sesji Rady Gminy Ostróda. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2016 – 2029. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy 

Ostróda. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów 

i akcji w spółkach prawa handlowego. 

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

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

niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych  

w Olsztynie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Ostróda na lata 2016 – 2019. 

10. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.   
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Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki Nr 141/127 położonej w obrębie Mała Ruś i miejscowości 

Wałdowo, gmina Ostróda. 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Wójta Gminy Ostróda pod głosowanie. 

Rada Gminy Ostróda jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek Wójta o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały. 

Projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki Nr 141/127 położonej w obrębie Mała Ruś i miejscowości 

Wałdowo, gmina Ostróda, został wprowadzony jako punkt 10 porządku obrad, pozostałe 

punkty to: 

11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.                                         

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXII Sesji Rady Gminy był 

wyłożony do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady, dostępny jest również na sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

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

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

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

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami, przedstawił Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy 

Ostróda.  

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda 

w sprawie : 

1. Odwołania i powołania nowego członka zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 

Ostróda oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu na kadencję 2015-

2018. 
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2. Powołania komisji przetargowej;  

- przeprowadzono I przetarg ustny na sprzedaż działek w m. Smykówko, VIII przetarg 

ustny na sprzedaż działek w m. Lubajny, I przetarg ustny na sprzedaż działki  

w m. Górka,  II przetarg ustny na sprzedaż działek w m. Tyrowo, I przetarg ustny na 

sprzedaż działki w m. Górka. 

3. Nabycia nieruchomości; 

- nabyto udział części nieruchomości Skarbu Państwa w obrębie Samborowo wraz  

z lokalami niewyodrębnionymi w udziale, 

- nabyto odpłatnie nieruchomość niezabudowaną położoną w miejscowości Kajkowo, 

- nabyto nieodpłatnie nieruchomość położoną w miejscowości Stare Jabłonki 

- nabyto w drodze bezpłatnego przekazania przez ANR działki w m. Durąg,  

m. Lipowiec, m. Morliny. 

4. Pierwokupu nieruchomości; 

- Nie skorzystano z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości 

położonej w miejscowościach: Międzylesie, Szafranki w obrębie Kajkowo. 

5. Zbycia nieruchomości mienia komunalnego; 

- przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieruchomość gruntową  

w m. Kątno. 

6. Wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Ostróda w m. Stare Jabłonki. 

7. Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Podinspektor do spraw obsługi kasowej. 

8. Powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu 

(Pan Rafał Jarema). 

9. Powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego  

w Ostródzie ( Pani Agnieszka Turulska). 

10. Zmiany budżetu gminy na 2016 rok. 

11. Wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda. 

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

Ostróda za II kwartał 2016 r. 

13. Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: 

„Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej  

w Kajkowie”. 

14. Wyznaczenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników. 

15. Powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. 

16. Zmian budżetu gminy na 2016 rok. 

17. Przedstawienia informacji, o których mowa w art. 266 ustawy o finansach 

publicznych. 

18. Wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda oraz 

zmieniające zarządzenie w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda. 

19. Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą na stanowisku: Inspektor w Gminnym Centrum Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień. 

Spotkania, konferencje 

1. Spotkanie w sprawie kanalizacji z mieszkańcami m. Lichtajny i Morliny. 

2. Wizyta delegacji z Litwy, udział na uroczystościach w Grunwaldzie. 

3. Spotkanie z Ryszardem Klonowskim Prezesem firmy Ekobud. 

4. Spotkanie organizacyjne w sprawie Dożynek Gminnych. 

5. Spotkanie w sprawie wykupu drogi w Kajkowie. 
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6. Spotkanie z przedstawicielami firm Strabag i Budimex. 

7. Spotkanie z Prezes Marią Sokoll w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

8. Spotkanie z Burmistrzem Miasta Ostróda i Starostą Powiatu Ostródzkiego na temat 

turnieju tańca. 

9. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

10. Powiatowa Rada Izby Rolniczej w Ostródzie. 

11. Otwarcie świetlicy wiejskiej oraz boiska do piłki siatkowej w Smykówku. 

12. Narada dyrektorów gminnych placówek oświatowych. 

13. Współorganizacja zawodów Cross Country w Morlinach. 

14. Gminna Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Brzydowie. 

15. Udział w uroczystości rozdania stypendiów Fundacji Rozwoju regionu Łukta  

w ramach programu "Równe Szanse". 

16. Dożynki Gminne w Pietrzwałdzie 3.09.2016 r.. 

17. Dożynki Powiatowe w Ostródzie 11.09.2016 r. 

18. Dożynki Wojewódzkie w Olsztynku 18.09.2016 r. 

19. Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

Przygotowanie projektów uchwał: 

1.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 r. 

2.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2016 – 2029. 

3.Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ostróda. 

4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i 

akcji w spółkach prawa handlowego. 

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

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

niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych  

w Olsztynie. 

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na 

lata 2016 – 2019. 

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki Nr 141/127 położonej w obrębie Mała Ruś i miejscowości 

Wałdowo, gm. Ostróda 

Sprawozdanie wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnika Gminy Ostróda. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Mieczysław Woźny w związku z propozycją przeznaczenia kwoty 12 tys. na 

wykonanie remontu opaski wraz z wjazdem przy Ośrodku Zdrowia w Samborowie, zapytał o 

własność budynku. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że budynek jest komunalny, dzierżawca poniósł w tym 

roku duże nakłady finansowe na remontu obiektu wewnątrz. 
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Radny Marek Szostek w odniesieniu do planowanego zakupu platformy edukacyjnej, zapytał 

o miejsce jej garażowania. 

Pan Wójt wyjaśnił, że zakup jest uzależniony od otrzymania środków zewnętrznych, z chwilą 

pozyskania funduszy będą poczynione przemyślenia o jej garażowaniu. 

Radny Jarosław Pawszyk wtrącił, że są to pieniądze „wyrzucone w błoto”. 

Pan Bogusław Fijas powiedział, że komentarz taki jest niestosowny i wyjaśnił, że platforma 

ma cel edukacyjny nie tylko wśród dzieci i młodzieży lecz również dla mieszkańców 

zainteresowanych technologią taką jak: pompy ciepła, panele fotowoltaiczne. 

Radny Jarosław Pawszyk w odniesieniu do wypowiedzi Wójta dalej twierdzi, że są to 

„pieniądze wyrzucone w błoto”, ponieważ platforma w ciągu roku będzie nieznacznie 

wykorzystana, a skoro gmina Kurzętnik jest w posiadaniu takiej platformy, to można ją 

wypożyczać. Tu radny nawiązując do wypowiedzi Pana Wójta, który mówił o celu 

edukacyjnym nadmienił, że na mocy rozporządzenia ministra edukacji każde dziecko w 

szkole na zajęciach z informatyki powinno mieć dostęp do swojego komputera. Na chwilę 

obecną w większości placówkach w gminie nie ma zabezpieczonej odpowiedniej ilości 

komputerów. Radny uważa, że  kwotę 40 tys. można przeznaczyć na zakup komputerów do 

szkół. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że w kwestii zakupu komputerów do szkół został złożony 

wniosek do marszałka i w ramach projektu istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do 

85% na zakupu komputerów w szkołach. Wniosek został złożony w maju br. obecnie 

oczekuje się na rozstrzygnięcie konkursu. 

Radny Mieczysław Woźny wtrącił: „a ten samochód dla policji, czy policja nie ma swojego 

budżetu, taka biedna jest”. 

Pan Fijas odpowiedział, że w ramach dobrej współpracy, dofinansowanie gminy Ostróda na 

poziomie 19 tys. przy łącznym koszcie 60 tys. złotych jest sensowne. 

Radny Woźny dodał, że różnica jest taka, że gmina ma ponad 20 mln długu.   

Pan Wójt uważa, że samorząd gminy Ostróda stać jest na dofinansowanie 20 tys. do zakupu 

samochodu dla policji, natomiast odnosząc się do kwestii długu wyjaśnił, że deficyt inaczej 

się przedstawia aniżeli mówi pan radny. Pan Wójt w tym temacie zaprosił radnego do 

dyskusji w gabinecie. 

Więcej uwag nie zgłoszono, na tym dyskusje zakończono. 

W chwili obecnej Pan Janusz Sadowski złożył wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w 

przygotowanych projektach uchwał. Zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie. 

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

głosowało 13 radnych. 
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-„za” wnioskiem oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy 

Ostróda na 2016 r. 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” - 2 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2016 r. w sprawie 

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

Pan Wójt w kwestii długu odpowiedział radnemu M. Woźny, że dług gminy Ostróda jest na 

poziomie 17,5 mln. 

Pan Woźny:, „co to jest za znaczenie przy kwocie 20 tys., 3mln w tą, czy w tą”. 

Pan Wójt: „jest różnica między kwota 20 tys. a 2,5 mln złotych”. 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 2 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2016 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 - stanowi załącznik nr 5  do 

protokołu. 

Ad. 6. 
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Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ostróda. 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o odczytanie § 1,6,7 i 8 projektu uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w przegłosowanej wersji 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 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIII/153/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2016 r. w sprawie 

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 6  

do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji 

w spółkach prawa handlowego. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIII/154/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2016 r. w sprawie 

określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa 

handlowego - stanowi załącznik nr 7  do protokołu. 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na 

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

w Olsztynie. 

Uwag nie zgłoszono. 

W chwili obecnej Przewodniczący Rady Janusz Sadowski powierzył rolę prowadzącego 

obrady Wiceprzewodniczącemu Tomaszowi Klimeckiemu. 

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 XXIII/155/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2016 r. w sprawie 

przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i 

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

Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie - stanowi załącznik nr 8  

do protokołu. 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na 

lata 2016 – 2019. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Wiceprzewodniczący Rady T. Klimecki odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2016 – 2019 – 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego dla działki Nr 141/127 położonej w obrębie Mała Ruś i miejscowości 

Wałdowo, gmina Ostróda. 

Wiceprzewodniczący Rady T. Klimecki z uwagi na obszerny zakres projektu uchwały, złożył 

wniosek o odczytanie § 1 ust. 1 i § 14 projektu uchwały. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów przyjęła zgłoszony wniosek. 

Następnie Pan Klimecki odczytał stosowne zapisy projektu 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 XXIII/157/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 

141/127 położonej w obrębie Mała Ruś i miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda – 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 11. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

Radny Marek Szostek prosił, aby prace konserwatorskie na sieci wodno-kanalizacyjnej w 

Szyldaku były wykonywane w godzinach porannych. 

 

Pan Jan Ignaczewski Dyrektor ZOK wyjaśnił, że prace były niezbędne w związku ze 

zgłoszeniem awarii zaworów. 

 

Sołtys sołectwa Górka Jan Wasiak zapytał czy w tym roku planowana jest zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Górka. 

 

Pan Bogusław Fijas omówił procedurę uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Sołtys sołectwa Ostrowin Teresa Pych, zgłosiła problem zabranego kursu autobusu PKS z 

Ostrowina do Ostródy.  



 

10 
 

 

Pan Fijas odpowiedział, że w tej sprawie interweniował, prowadzone były rozmowy z 

przewoźnikami, jednak brak jest możliwości technicznych, aby przywrócić linię. Dyrektor 

PKS zapewnił, że z chwilą uzupełnienia braków kadrowych wróci do tematu. Ponadto Wójt 

poinformował, że gmina nie ma obowiązku dowozić dzieci do szkół ponadgimnazjalnych. 

 

Sołtys sołectwa Smykówko Dominik Serafin wnioskował o wprowadzenie do budżetu gminy 

na 2017 rok podwyżek dla sołtysów. Pan Serafin przedstawił prace wynikające ze 

sprawowaniem funkcji sołtysa. 

Następnie odnosząc się do wspomnianego przez radnego tematu długu gminy powiedział, że 

od  kilku lat współpracuje z samorządem i obserwuje znaczny rozwój gminy. 

 

Wójt Gminy powiedział, że pierwszy wniosek przyjmuje, natomiast co do dyskusji długu 

gminy, to uwagę przyjmuje jako polityczną a nie merytoryczną. 

 

Następnie głos zabrała Pani Zofia Stankiewicz Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby 

Rolniczej, która przedstawiła informacje dla rolników.  

 

Sołtys sołectwa Turznica Grażyna Ostas nawiązując do wystąpienia Pana Serafina uzasadniła 

aktywną pracę sołtysów i prosiła radnych o pozytywną decyzję w kwestii wsparcia 

finansowego sołtysów. Ponadto dodała, że oficjalny wniosek sołtysów w sprawie podwyżki 

zostanie złożony na piśmie.  

 

Pan Szymon Woźniak poparł wniosek sołtysa ze Smykówka w kwestii wzrostu diet dla 

sołtysów. Następnie wnioskował o budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych w 

miejscowości Jankowiec. Ponadto prosił przedstawicieli Związku i Starostwa o 

zorganizowanie spotkania z mieszkańcami w sprawie drogi. Sołtys dodał, że w okresie przed 

wybudowaniem zakładu spotkania z mieszkańcami odbywały się średnio trzy razy w 

miesiącu, obecnie sołtys i radny z okręgu zostaje sam i „obrywa” od mieszkańców. 

 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że Pan Szymon Woźniak jest informowany na bieżąco, 

mieszkańcy na spotkaniu  również uzyskali informacje w kwestii drogi powiatowej. Pan Wójt 

stwierdził, że w sytuacji kiedy sołtys organizuje spotkanie w sprawie drogi i nie zaprasza 

zainteresowanych, tj. wójta, starosty, to w takiej sytuacji wójt nie ma prawa wiedzieć o 

zebraniu.  Pan Wójt powiedział, że sołtys jest osobą aktywną, zainteresowana i posiada 

bieżące informacje. Ponadto Pan Fijas uważa, że działania są konkretne, została wykonana 

dokumentacja, był aplikowany wniosek w ramach PROW, który niestety nie zyskał 

akceptacji, wniosek złożono ponownie o czym na bieżąco sołtys był informowany. Pan Wójt 

zapewnił, że droga w Rudnie jest priorytetowa dla wszystkich i stwierdził, że traktowanie 

Rudna jako elementu „zapalnego” na terenie gminy jest przesadą, ponieważ w każdej 

miejscowości gdzie są drogi publiczne ludzie borykają się ze wzmożonym natężeniem ruchu. 

Nie należy stwarzać atmosfery, że Rudno jest poszkodowaną miejscowością z racji 

usytuowania zakładu. Na zakończenie Pan Wójt prosił sołtysa aby nie wzbudzał dodatkowych 

emocji, zapewnił o swojej dyspozycji i poinformował, że na najbliższej sesji będzie 

procedowany projekt uchwały zwalniający mieszkańców Rudna z podatków. 

 

Pani Grażyna Ostas sołtys sołectwa Turznica poparła wypowiedź Pana Wójta i zapewniła o 

staraniach radnych powiatowych w sprawie drogi w Rudnie. 
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Radny Mieczysław Woźny zapytał o aktualną sytuację w sprawie remontu drogi Reszki 

kolonia, ponadto przypomniał, że wielokrotnie zgłaszał uwagi w sprawie drogi Reszki-

Bałcyny gdzie obiecano, że będzie zrobiona jednak do dnia dzisiejszego nic nie naprawiono. 

Następnie radny powiedział, że zgłosił uwagi drogą elektroniczną w kwestii kanalizacji i 

również nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Poinformował, że uwagi dotyczyły drogi 

wewnętrznej w Reszkach, która wcześniej była asfaltowa i po inwestycji nie została 

przywrócona do stanu pierwotnego. Radny prosił o podjęcie działań.   

 

Pan Bogusław Fijas poinformował, że w sprawie drogi Reszki kolonia złożony wniosek 

otrzymał 12 pkt i umieścił gminę na 200 miejscu na liście rankingowej, marszałek podpisał 

umowy do 180 miejsca. Wniosek nie został zakwalifikowany z uwagi na małą ilość 

mieszkańców kolonii Reszki. Z chwilą ogłoszenia konkursu gmina ponownie będzie składała  

wniosek w ramach PROW. Natomiast w kwestii drogi Reszki-Bałcyny Pan Fijas zapewnił, że 

jeszcze w tym roku prace porządkowe zostaną wykonane w  zależności od lokalizacji 

frezowanych dróg. 

W sprawie napraw pogwarancyjnych Pan Wójt powiedział, że w dniu wczorajszym był 

wykonany przegląd i obecnie oczekuje na sporządzenie protokołu, o którym radny zostanie 

poinformowany. Natomiast w kwestii drogi wewnętrznej w Reszkach będzie można więcej 

powiedzieć na koniec miesiąca września z uwagi na trwające prace na drodze powiatowej. 

 

Radny Mieczysław Woźny zapytał, czy droga Reszki kolonia będzie robiona. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że droga Reszki kolonia w tym rozdaniu PROW nie 

będzie robiona. 

 

Radny M.Woźny „to znaczy do roku”. 

 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że nie ma takiej wiedzy wiadome jest, że 180 wniosków 

zostało zakwalifikowanych, obecnie samorządy ogłaszają przetargi i możliwe,  

że z oszczędności zostanie rozpisany kolejny konkurs. Pan Wójt dodał, że na dzień dzisiejszy 

nie ma innych możliwości realizacji inwestycji jak poczekanie na kolejny konkurs. 

 

Radny Jarosław Pawszyk wystąpił z prośbą aby zobligowano firmę, która zajmuje się 

utrzymaniem oświetlenia ulicznego o regulacje zegarów zmierzchowych, ponieważ w 

Miejskiej Woli i Wysokiej Wsi lampy świecą w dzień. Ponadto radny zaproponował, aby 

dopisać do umowy w/wym. firmie „wymiana punktów oświetleniowych w czasie nocnym”, 

ponieważ przy wymianie dwóch żarówek włącza się w dzień 200 lamp, które generują koszty.  

 

Pan Wójt przyjął przedstawione uwagi. 

 

Radny Tomasz Klimecki prosił wójta o udzielenie informacji w  sprawie ewentualnego 

porozumienia z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w przedmiocie ustanowienia 

właściciela niektórych gruntów, będących własnością uczelni oraz o przedstawienie aktualnej 

sytuacji związanej z budową bezpiecznego przejścia dla pieszych w Bałcynach. 

 

Pan Bogusław Fijas powiedział, że nie ma żadnej woli ze strony Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w kwestii przekazania gruntów będących własnością uczelni. Jedyna forma jaka 

została przyjęta przez władze uniwersyteckie, to użyczenie bądź dzierżawa.  

W kwestii bezpiecznego przejścia dla pieszych Pan Wójt powiedział, że dokumentacja jest 

wykonana i zapłacona przez urząd. Obecnie dokumentacja jest w gestii uzgodnień inwestora 
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GDDKiA i są  zapewnienia kierownika rejonu, że w tym roku zatoczka razem z przejściem i 

oświetleniem w Bałcynach będzie wykonana. 

 

Radny Andrzej Bartnicki nawiązując do nowych inwestycji drogowych zapytał, czy za 

zużycie prądu na ustawionych przy węzłach latarniach będzie płaciła gmina. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że ustawa reguluje, że na terenach zamieszkałych płaci 

gmina, natomiast na niezamieszkałych GDDKiA. Ponadto Pan Wójt dodał, że z chwilą 

zakończenia inwestycji będą prowadzone rozmowy i ostatecznie zostanie wypracowane 

protokolarne stanowisko. 

 

Sołtys sołectwa Stare Jabłonki Halina Boniecka wnioskowała o zabezpieczenie muru przy ul. 

Pięknej w Starych Jabłonkach. 

 

Pan Bogusław Fijas uważa, że mur nie stwarza zagrożenia i należy jedynie ustanowić 

właściciela gruntu. 

 

Następnie Pani Boniecka prosiła o informacje w sprawie oświetlenia ul. Tęczowej. 

 

Pan Wójt powiedział, że jeśli pojawią się wolne środki na oświetleniu ulicznym wówczas 

zostaną podjęte decyzje, które miejscowości należy doświetlić. Dodał, że w ostatnim roku 

bardzo dużo dołożono punktów świetlnych na terenie gminy i nie gwarantuje, że uda się 

oświetlić całą ul. Tęczową. Pan Wójt wspomniał również o możliwości wydatkowania 

środków z funduszu sołeckiego na ten cel. 

 

Radna Barbara Stabińska odpowiedziała, że z chwilą pojawienia się funduszu sołeckiego, 

sołectwo Stare Jabłonki  co roku przeznacza środki na oświetlenie uliczne. 

 

Wójt Gminy Ostróda prosił o cierpliwość w tej sprawie i nadmienił, że wieś Stare Jabłonki 

nie jest miejscowością zapomnianą przez samorząd gminny i powtórzył, że jeśli pojawią się 

pod koniec roku środki to częściowo inwestycja zostanie zrealizowana, jeśli środków nie 

będzie, oświetlenie ul. Tęczowej nie będzie zrealizowane. 

 

Pani Halina Boniecka stwierdziła, że będąc na szkoleniu w Urzędzie Marszałkowskim 

uzyskała informacje, że środków z funduszu sołeckiego mieszkańcy nie powinni przeznaczać 

na drogi i oświetlenia uliczne. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tomasz Klimecki wyjaśnił, że środki z funduszu sołeckiego mogą 

być przeznaczane na zadania własne gminy, którymi są między innymi oświetlenie uliczne i 

remonty dróg gminnych. 

 

Radny Stanisław Korpusik przypomniał, że na komisji zgłaszał uwagi w kwestii ustawienia 

słupów oznaczających ścieżki rowerowe oraz kierował zapytanie w sprawie wykupu w szkole 

obiadów przez pracowników oświaty. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że przekazał do realizacji wniosek w sprawie oznakowania ścieżek 

rowerowych natomiast w przypadku wykupu obiadów nie ma uchwały Rady, która 

regulowałaby tę kwestię, jednakże w tym temacie należy spotkać się z panią dyrektor i 

przeanalizować temat. 
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Ad. 12. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Nie zgłoszono. 

Ad.13. 

Wolne wnioski i informacje. 

 Wójt Gminy Ostróda zaprosił obecnych na IX Dzień Ziemniaka w Kraplewie oraz na Targi 

Asia Trade w Expo Arena Ostróda. 

 

Więcej informacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 14.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXIII Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 1450. 

Na tym protokół zakończono. 

 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 

 

                Wiceprzewodniczący Rady 

 

            Tomasz Klimecki 


