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P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/17 

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

odbytej dnia 17 lutego 2017 r. o godz. 13:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 15 radnych na sali obrad – prowadzący obrad Janusz Sadowski 

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

Gminy Cezarego Wawrzyńskiego, Skarbnika Gminy Teresę Ołowską, Radcę Prawnego 

Katarzynę Borowską, obecnych kierowników: Ewę Malinowską Kierownika Referatu 

Oświaty Kultury i Sportu, Krzysztofa Ruczyńskiego Kierownika Referat Gospodarki 

Komunalnej, Artura Lewartowskiego Kierownika Referat Rolnictwa i Gospodarki 

Przestrzennej, Iwonę Murzyn Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach, 

Rodziców ze Starych Jabłonek, obecne media oraz radnych i sołtysów z terenu gminy 

Ostróda. 

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

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 XXVI Sesji Rady Gminy Ostróda. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku  

w Starych Jabłonkach. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Idzbarku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za 

poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, 

stosownych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Ostróda. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których Gmina Ostróda jest organem prowadzącym. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 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. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2017 rok. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2017 – 2028. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad 

Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2016-2019. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 

2017 r. 

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów liczbowych 

stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych 

stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda. 

17. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

19. Wolne wnioski i informacje. 

20. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.       

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad: projektu 

uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego. Wójt powiedział, że należy zachować chronologię działań i poczekać na 

opinię kuratora oświaty, w przypadku podjęcia przez Radę uchwały w sprawie zamiaru 

likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach.  Dalej Wójt 

wyjaśnił, że po otrzymaniu decyzji kuratora, Rada w terminie do końca marca będzie miała  

obowiązek  podjąć uchwałę w sprawie sieci szkół. 

Radna Barbara Stabińska złożyła wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 4, tj. projektu 

uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych 

Jabłonkach oraz o przeprowadzenie głosowania imiennego nad projektem uchwały. Pani 

Stabińska wniosek swój uzasadniła pisemną opinią od radcy prawnego, którą odczytała. 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas odniósł się do wniosku radnej i wyjaśnił, że podjęcie 

uchwały w sprawie zamiaru likwidacji szkoły w Starych Jabłonkach nie jest tożsame z 

likwidacją. Wójt wyjaśnił, że uchwała  nie mająca pozytywnej opinii kuratora jest 

bezskuteczna i jeśli opinia będzie negatywna, szkoła nie zostanie zlikwidowana. 

Przewodniczący Rady poprosił Radcę Prawnego o odpowiedź w sprawie głosowania 

imiennego. 

Katarzyna Borowska Radca Prawny odpowiedziała, że zgodnie z § 113 statut, głosowanie 

imienne możliwe jest na wniosek co najmniej 5 radnych i wniosek w takiej postaci jest 

niedopuszczalny. 

Więcej wniosków i uwag nie zgłoszono. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek złożony przez Wójta 

Gminy Ostróda, dotyczący zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.  
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek wójta, tym samym zdjęła z porządku 

obrad pkt 6. 

Radny Mieczysław Woźny stwierdził, że uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie 

zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach nie jest podpisane i zapytał kto 

jest jego autorem. 

Pani Katarzyna Borowska Radca Prawny odpowiedziała, że z zasady projektodawcą uchwał 

jest Pan Wójt, który również sporządza uzasadnienie. 

W dalszej części Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek radnej Stabińskiej 

dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt. 4, tj. projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji 

Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach.  

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 4 głosy, 

-„przeciw” - 9 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła wniosek radnej Barbary Stabińskiej. 

Przewodniczący Rady odczytał nowy porządek obrad. Uwag nie zgłoszono. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Tomasza Klimeckiego. 

Następnie Przewodniczący 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 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad XXVI Sesji Rady Gminy. 



 

4 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXVI Sesji Rady Gminy były 

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 XXVI sesji. 

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

15 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano – 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

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

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami, przedstawił Wójt Gminy Ostróda. 

Zarządzenia w sprawie : 
1. powołania komisji przetargowej na sprzedaż prawa własności działek w miejscowości 

Tyrowo, 

2. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Referatów i równorzędnych im komórek 

organizacyjnych : 
1/. stanowisko ds. Koordynacji Projektu „Kreatywne Przedszkolaki w Gminie Ostróda” - 

Współfinansowanego ze Środków UE   

2/. koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz Rady w zakresie współpracy  

organizacjami pozarządowymi 

3. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania formularzy - druków ścisłego 

zarachowania niewykorzystanych do 28 lutego 2015 r. na potrzeby wydawania 

dowodów osobistych w Urzędzie Gminy Ostróda, 

4. nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w obrębie Samborowo,  

o pow. 0,3825 ha wraz z lokalami, 

5. w sprawie nabycia nieruchomości położonych w obrębie Tyrowo, o pow. 0,2400 ha, 

i pow. 0,3800 ha, 

6. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego: 

- w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość położoną w obrębie 

Naprom, o pow. 1,0100,  

- w drodze przetargu nieograniczonego : trzy nieruchomości gruntowe położone 

w obrębie Samborowo, jedną nieruchomość w Grabinie o pow. 0,04 ha  i dwie 

nieruchomości  w Górce o pow. 0,0356 ha i pow. 0,0441 ha oraz Stare Jabłonki 

o pow. 0,0363 ha, 

7. zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok, 

8. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Podinspektor-Koordynator Projektu 

”Kreatywne Przedszkolaki w Gminie Ostróda” Współfinansowanego ze Środków Unii 

Europejskiej, 

9. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Ostróda położonej w obrębie: 

-  Kajkowo, o pow. 0,0170 ha, na okres 3 lat, 

-  Ornowo, o pow. 0,1235 ha, na okres 3 miesięcy, 
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10. powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych nie 

nadających się do dalszej eksploatacji, stanowiących wyposażenie Urzędu Gminy 

Ostróda. 

 

Spotkania, konferencje 

 

1. Spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dotyczące bieżącej 

działalności oraz współpracy powiatów i gmin. 

2. Posiedzenie Zarządu oraz Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-

Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

3. Udział w posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. 

4. Spotkanie z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty w Olsztynie. 

5. Spotkanie w Szkole Podstawowej w Starych Jabłonkach. 

6. Spotkania z Radą Pedagogiczną i Rodzicami w gminnych placówkach oświatowych na 

temat reorganizacji szkół w Brzydowie, Zwierzewie oraz Gimnazjum Gminnym  

w Ostródzie. 

7. Narada dyrektorów szkół gminnych placówek oświatowych. 

8. Udział w posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

9. Zebranie wiejskie w Starych Jabłonkach. 

10. Organizacja I Gminnego Zjazdu na Byle Czym w Lichtajnach. 

11. XII Zimowy Narciarski Bieg Sasinów. 

12. Zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Ostróda. 

 

Ponadto Wójt przekazał informacje od Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat 

inwentaryzacji drobiu. Mówił o strefie zagrożenia ptasią grypą, podkreślił wagę tematu oraz 

nawiązując do krążącej dyskusji w mediach, dotyczącej zamiaru powiększenia miasta 

kosztem gminy wyjaśnił, że żadne oficjalne pismo nie wpłynęło do urzędu w tej sprawie.  

Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami, stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

W tym punkcie radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy na naradzie z dyrektorami szkół 

omawiane były kwestie wyposażenia szkół podstawowych w sale chemiczne, biologiczne i 

fizyczne, czy koszty reformy poniesie gmina oraz czy jest wystarczająca ilość kadry do 

nauczania przedmiotów biologii, chemii, fizyki. 

Wójt Gminy Ostróda powiedział, że dziś jest za wcześnie by mówić o szczegółach. Dopiero 

przyjęcie uchwały o sieci szkół będzie skutkowało kolejnym działaniem.  Skutki 

wprowadzenia reformy powinny być jak najmniej bolesne, będą poczynione starania aby 

wszyscy nauczyciele otrzymali propozycje pracy a szczególnie z Gimnazjum w Ostródzie. 

Ponadto Wójt powiedział, że wielkim wyzwaniem będzie utworzenie na bazie Gimnazjum w 

Durągu szkoły podstawowej, posiłkując się dziećmi z Brzydowa. Decyzje trudne, gdyż są 

obawy nauczycieli, że może trzeba będzie jedną z tych placówek zlikwidować. Dalej Wójt 

stwierdził, że cel jest jeden: żeby nauczyciele nie stracili etatów a główną przesłanką było 

dobro dziecka. Czynnik zewnętrzny jakim jest reforma wymusza na wójcie i radzie określone 

działania, które będą omawiane przy realizacji porządku obrad, mówił Wójt. 

Sprawozdanie wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w 

Starych Jabłonkach. 

Przewodniczący Rady nadmienił, że temat jest bardzo trudny, był omawiany na komisjach, 

radni spotkali się z mieszkańcami Starych Jabłonkach i dodał, że „nikt nie chowa głowy w 

piasek”. 

Głos zabrała Barbara Stabińska, która powiedziała: „dzisiejsza Sesja Rady Gminy Ostróda 

jest dla mnie i dla mieszkańców Starych Jabłonek, Żurejn, Kątna bardzo ważna. Dziś bowiem 

Radni będą  podejmować decyzje o zamiarze likwidacji Szkoły im. Synów Pułku w Starych 

Jabłonkach. Zanim Szanowna Rada podejmie uchwałę mieszkańcy Starych Jabłonek 

zobligowali mnie do poinformowania o stanowisku mieszkańców dotyczącym likwidacji 

naszej szkoły. Otóż Pan Wójt oraz radni nie przedstawili prawdziwych powodów likwidacji 

szkoły istniejącej od 1945 r. Przedstawione wyliczenia przeprowadzone były inną 

metodologią, która nie odzwierciedla realnych kosztów. Demografia, która obecnie w tym 

roku była dla nas niekorzystna nie może przekreślić dorobku szkoły. Nasze dzieci 

prawdopodobnie będą dowożone do Idzbarka, gdzie też nie ma sali gimnastycznej. Jakie będą 

koszty dowozu naszych dzieci. Skąd będą zabierane dzieci czy będzie tam zadaszenie. Te 

pytania po naszym spotkaniu zostały bez odpowiedzi, której oczekujemy od państwa. Nie 

można podejmować decyzji nie rozwiewając wątpliwości. Ja oraz mieszkańcy Starych 

Jabłonek uważamy, że reforma oświaty zakładająca likwidację gimnazjów stała się 

pretekstem do zlikwidowania szkoły w Starych Jabłonkach. W moim odczuciu jest tylko 

jeden powód i jest to tylko finansowy. Innego nie ma, demografii chwilowy brak dzieci 

powoduje chwilowe zwiększenie nakładów na naszą szkołę. Tylko proszę powiedzieć 

mieszkańcom Starych Jabłonek jaką kwotę gmina będzie musiała dokładać przez najbliższe 

trzy lata do szkoły, to jest dla nas istotne za jakie pieniądze koleżanki i koledzy radni 

poświęcają szkołę. Inne argumenty są mniej istotne nawet jeżeli przez jeden rok nie byłoby 

jednej klasy to przy określonych kosztach ten stan można przetrwać dla dobra dzieci i ich 

rodziców. Oczywiście, że ten problem dotyczy tylko mnie jako radnej okręgu Stare Jabłonki. 

Tylko szanowni radni proszę pamiętajcie likwiduję szkołę bo koszty są za duże. Należy 

powiedzieć, że jeżeli zlikwidujemy szkołę to nauczyciele przejdą do Durąga a dzieci przejdą 

do innej szkoły. Czyli koszty zostaną zdjęte z naszej szkoły i obciążą inne placówki. 

Wynagrodzenie będzie płacić szkoła w Durągu natomiast subwencja przejdzie za dziećmi, 

plus koszty dowozu. Szanowni radni mieszkańcy wybrali nas do mądrego rządzenia i 

podejmowania ważnych decyzji. Dziś mamy ten dzień kiedy podejmujecie tą ważną decyzję. 

Proszę aby ta decyzja była podjęta w oparciu o pełna informację dotyczącą zapisów ustawy 

oświatowej, założeń tej ustawy oraz konsekwencji swojej decyzji. Bo ja uważam, że jako 

radni nie macie pełnej wiedzy, nie zapoznaliście się z przepisami ustawy i nie przedstawiono 

wam wyliczeń kosztów np. dowozów, przejęcia szkoły w Idzbarku, doposażenia szkoły w 

Durągu w sprzęt, ławki, i krzesełka do klas I-III. Koszty pilnej budowy Sali gimnastycznej w 

Idzbarku bo to od września będzie problem organu prowadzącego. Także szanowni państwo 

widzicie jakie koszty spowoduje reforma i czy naprawdę musicie zlikwidować szkołę.”   
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Wójt Gminy Ostróda powiedział, że przyczyną działań jest reforma. Odbyły się spotkania w 

Starych Jabłonkach z panią dyrektor, rodzicami i mieszkańcami. Przypomniał, że zanim 

weszła reforma obecna rada podjęła uchwałę aby wybudować pawilon szkolno-przedszkolny 

w Starych Jabłonkach, obecnie wykonywana jest dokumentacja, więc działania wskazują do 

rozwoju miejscowości a nie zamykania. Kolejna rzecz, która udowadnia kwestę rozwoju  jest 

sprawa remontu pomieszczeń mieszkalnych w szkole wykładając środki publiczne. Wójt 

przytoczył art. 95 ustawy prawo oświatowe. Reforma zakłada utworzenie szkół 

ośmioklasowych a w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami mogą być 

tworzone szkoły podstawowe I-III. Uzasadnione przypadki, tj. określona ilość dzieci. 

Demografia w Starych Jabłonkach jest głównym czynnikiem, który sprowadza się do 

zlikwidowania szkoły. W dwóch oddziałach bez naboru do kl. I, jest 17 dzieci. Przy złożeniu 

deklaracji wszystkich rodziców o uczęszczaniu dzieci do szkoły w Starych Jabłonkach w roku 

2018 szkoła liczyłaby 16-17 osób, za dwa lata maksymalnie 12 osób. Tendencja nie jest 

wzrostowa. Faktycznie jest to najdroższa szkoła w przeliczeniu na jednego ucznia, niezależnie 

czy w szkole było 21 dzieci, czy 17, to pracowało tyle samo osób. Na pełnym etacie 3 

nauczyciel, 4 na niepełnym oraz pracownik obsługi. Koszty stałe nie są duże, ponieważ 

ogrzewanie w piecach kaflowych. Koszty rosną przeliczając je na coraz mniejszą liczbę 

dzieci, czynnik ekonomiczny jest ważny. Obowiązkiem wójta i rady jest spojrzenie na 

oświatę w kategoriach całej gminy. W przypadku gdy na 80 miejscowości gmina chce 

utrzymać 9 szkół, to tylko w 9 miejscowościach dziecko chodzi ze swojej miejscowości. 

Pozostałe dzieci chodzą do szkoły pieszo bądź są dowożone i jest to standard. Dalej wójt 

mówił, że dziś dzieci ze Starych Jabłonek są dowożone do Zwierzewa. Jeśli rada podejmie tę 

uchwałę, to ostateczna decyzja jest w gestii kuratora. Jeśli będzie negatywna wówczas szkoła 

będzie nadal funkcjonować. Obowiązkiem wójta jest patrzeć się na oświatę w całości nie 

tylko przez pryzmat Starych Jabłonek, ale również Lichtajn, Kraplewa, Durąga. Ponadto wójt 

powiedział, że będzie zabiegał aby dzieci z Rynu chodziły do szkoły w Durągu, gdyż obiekt 

jest bardzo dobry jednak zlokalizowany na skraju gminy. Dalej wójt poinformował, że w dniu 

dzisiejszym ok. godz. 1000 otrzymał pismo od pani senator na temat negatywnej opinii w 

sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach.  

 

Pan Bogusław Fijas odczytał pismo Pani Stanisławy Orzechowskiej Senator RP negatywnie 

oceniające działania zmierzające w kierunku likwidacji Szkoły Podstawowej w Starych 

Jabłonkach. 

 

Dalej Wójt powiedział, że spotka się z Panią Senator aby przedstawić złożoność sytuacji 

gminy. Reforma likwiduje gimnazja i daje obowiązek stworzenia samorządom sieci szkół w 

konsekwencji wymuszając takie działania. Osobiście Wójt jako rodzic i nauczyciel jest za 

likwidacją gimnazjów. Zadaniem wójta i rady jest taką decyzję wprowadzić a 

parlamentarzyści są przekonani, że  samorządowcy muszą to wprowadzić w życie. Pan wójt 

uważa, że decyzje, które podejmuje wójt czy rada wyczerpują kontakt i wpływ z obywatelem. 

Jest bardzo ważne to, że nauczyciel ze Starych Jabłonek ma zapewnioną pracę w innej 

placówce. Ponadto na spotkanie z mieszkańcami przybyła prawie cała Rada co świadczy o 
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ważności sprawy. Wójt zapewnił, że radni będą podejmowali decyzje zgodnie ze swoim 

sumieniem, bez żadnego „urabiania”, a każdy głos radnego będzie uszanowany. Dalej wójt 

mówił, że nie jest zaskoczony postawą pani radnej i mieszkańców,  gdyż problem 

bezpośrednio ich dotyka, a to świadczy o normalnym funkcjonowaniu samorządu. Wójt 

zapewnił, że reforma nie jest pretekstem do podjęcia zamierzonych działań. Na zakończenie 

wójt podkreślił, że uchwała mówi o zamiarze likwidacji a wiążącą opinię podejmie kurator. 

Pan Bogusław Fijas prosił radnych o podjęcie decyzji zgodnej ze swoim sumieniem. 

Radny Roman Nowakowski powiedział, że mimo iż jest to tylko próba podjęcia likwidacji 

szkoły to sytuacja jest niezręczna i szkoda, że w takiej sytuacji stawia się radnych, skoro pan 

wójt rozmawiał z panią kurator. Można było zażądać opinii kuratora i przedstawić radnym 

propozycje funkcjonowania.  Dziś zdania radnych mogą być podzielone, jednak ostatecznie 

decyzje podejmie kurator. W przypadku negatywnej opinii pani kurator otrzyma 

podziękowania za to, że wstrzymała decyzje radnych i nie zgodziła się na likwidację szkoły w 

Starych Jabłonkach. Odnosząc się do pisma pani senator radny Nowakowski powiedział, że 

nie w taki sposób powinno się rozmawiać, gdyż w gminie suwerenem są mieszkańcy a pani 

senator nie powinna wójta ani rady stawiać pod ścianą, gdyż jest to nieładne. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że decyzja każdego organu nie opiera się na spotkaniu. 

Pan Nowakowski wtrącił, „można było zaprosić”. 

Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że w momencie kiedy rada podejmie uchwałę dopiero 

rozpoczyna się procedura. Po analizie uzasadnienia kurator mając 30 dni wyda stosowną 

opinię. Nie można wydawać wcześniejszych opinii jeśli nie ma poparcia w procedurze. Na 

spotkaniu z kuratorem zostały przedstawione nasze zamiary, jednak żadne decyzje nie 

zapadły. Kurator również wysłuchał argumentów delegacji ze Starych Jabłonek i na 

podstawie informacji, dokumentów oraz wizji lokalnej podejmie ostateczną decyzję. Wójt 

podziękował radnej i mieszkańcom za merytoryczną dyskusję, która ostatecznie pokazuje 

złożoność problemu. 

Głos zabrał Pan Paweł Dziedzicki, mieszkaniec Starych Jabłonek ojciec trójki dzieci, które 

chodziły do szkoły w Starych Jabłonkach. Mieszkaniec powiedział, że ma takie 

przeświadczenie, że reforma jest pretekstem umożliwiającym podjęcie decyzji i dotyka 

bardzo boleśnie rodziców jako obywateli gminy. Pan wyjaśnił, że wcześniej mieszkańcy nie 

mieli pretensji do rady o wydawane pieniądze, ale w przypadku gdy radni zamierzają 

oszczędzać na najmłodszych dzieciach ze Starych Jabłonek, to zadał pytanie o zasadność 

wydawanie pieniędzy przez wiele lat na sportową imprezę, której był świadkiem. Dodał, że 

każdy radny ma prawo do swoich decyzji, jednak nigdy ich nie kwestionował. Mieszkaniec 

powiedział, że bardzo boli go patrzenie na państwo, które zwija się a jednym z objawów jest 

zwijanie się szkół, najmniejszych z najmniejszymi dziećmi. Decyzja jest bardzo trudna, leży 

po stronie radnych, którzy powinni zajrzeć w swoje sumienia i zapytać czy zawsze zgodnie ze 

swoim sumieniem wydawali pieniądze. Argument jest może bardzo emocjonujący i niezbyt 

stosowny dla radnych. Szkoła w Starych Jabłonkach to nie tylko mury ale pewien duch, który 

tam panuje, jest on bezcenny, nieprzeliczalny na pieniądze. Szkoła ma wysoce postawione 

kształcenie patriotyzmu, co niestety w dzisiejszych czasach uległo zanikowi. W Zawadach 
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Małych na uroczystościach było ostatnio ok. 120 osób. Mieszkaniec zapytał pana wójta jak 

chce być wiarygodnym politykiem, kiedy słowo wójta znaczy coraz mniej. Pan Paweł 

przypomniał, że wójt złożył publicznie pisemną deklarację, że dopóki będzie wójtem nie 

podejmie próby likwidacji szkoły.  Mieszkaniec twierdzi, że deklaracja ta pomogła wygrać 

wójtowi wybory. Przedstawione argumenty w rozumieniu mieszkańców Starych Jabłonek są 

bardzo istotne. Ekonomia funkcjonowania szkoły nie została przedstawiona mieszkańcom w 

sposób zrozumiały, mieszkaniec pyta, czy koszty każdej szkoły były liczone tą samą 

metodologią. Dodał, że trudno odnieść się do suchych cyfr i zapytał, czy te suche cyfry warte 

są przeliczenia na pewne nieprzeliczalne wartości.  

Wójt Gminy Ostróda odniósł się do wypowiedzi mieszkańca w kwestii sponsorowania imprez 

w Starych Jabłonkach i powiedział, że Hotel Anders oprócz opłaty od turysty za usługę, 

pobiera również opłatę miejscową w wysokości 2 zł, oraz płaci podatek za 7 ha,  łącznie z 

Hotelu Anders w Starych Jabłonkach wpływa do budżetu gminy ok. 50 tys. Wójt uważa, że 

sprawiedliwe jest, kiedy opłata miejscowa naliczana za atrakcyjność usług i ciężka pracę 

właścicieli obiektu, wydatkowana jest z powrotem na cele promocyjne i nie jest to 

wyrzucanie pieniędzy w błoto. Dalej Pan wójt dla przypomnienia powiedział, że został 

wójtem w 2012 roku wygrywając 46 głosami, jednak w 2008 r. poprzednik i rada chcieli 

zlikwidować szkołę, sam będąc zwolennikiem pozostawienia szkoły w 2010 r. dwa lata po 

wyborach  przegrał w okręgu w Starych Jabłonkach, tak więc wygrał ten, który szkołę chciał 

zlikwidować. Pan Fijas powiedział, że od roku 1990 będąc samorządowcem nigdy nie 

kierował się czynnikiem wyborczym i nigdy nie liczy głosów potencjalnie za podjęcie 

decyzji. Każdy z nas może pochwalić się harmonijnym rozwojem gminy i dodał, że gdyby był 

na miejscu radnej Basi zachowałby się tak samo i wysłuchując głosów mieszkańców na 

nikogo się nie obraża, ponieważ każdy ma prawo wyrażać swoje opinie. Wójt wspomniał, że 

jedyna rzecz, która zabolała go na zebraniu to stwierdzenie: „że wójt z gęby robi cholewę” i 

powiedział, że nikt nie żyje w odosobnieniu lecz razem biorąc pod rozwagę czynniki 

zewnętrzne. Obowiązkiem wójta jest przygotowanie projektu uchwały mimo, że nie 

wszystkim się to podoba. Pan Fijas również prosił, żeby nie używać argumentów, że wójt nie 

jest człowiekiem honoru, że jest niesłowny, gdyż w takim przypadku czuje się obrażony a 

składane czasami deklaracje przez wójta z różnych względów nie mogą być spełnione. 

Pan Paweł Dziedzicki mieszkaniec Starych Jabłonek powiedział : „niestety ja też nie 

dotrzymuję każdego słowa, które kiedyś dałem, przykro mi taka jest prawda w stosunku do 

mnie, ale to wcale nie oznacz, że nie należy takiego argumentu wysuwać do polityka. Ja 

jestem nic nie znaczącym obywatelem. Staje jedynie w obronie najmłodszych obywateli tej 

gminy. Jestem przekonany o tym, żeby rozwój gmina miała poprzez miejscowość Stare 

Jabłonki, to trzeba spełnić różne warunki. Zapewnić ludziom prace, zapewnić miejsce 

dzieciom w przedszkolu i szkole. Jeśli się tych warunków nie spełni duża część z nas 

wyemigruje za granicę i taki proces się już dzieje. Ja niestety panie wójcie, zabrakło mi u 

pana pomocy rozwinięcia kultu oświatowej ustawy, która mówi o wyjątkowych sytuacjach. 

Ta wyjątkowa sytuacja jest w Starych Jabłonkach i gdyby taka sama sytuacja była w 

sąsiednim Idzbarku to też byłaby dla mnie równie wyjątkowa. Szkoła ma się czym 

poszczycić. Można patrzeć na sprawę w różny sposób, być może wartości patriotyczne nie dla 
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każdego są istotne, być może przykre to, jeśli nigdy nikomu nic nie życzę ani sobie ani moim 

dzieciom, jeśli będziemy musieli walczyć o ten kraj z bronią w ręku jak robili to nasi 

przodkowie, to czy aby tego typu decyzje nie poskutkują tym, że nie będzie chętnych 

zaryzykować swoje życie. Trudno to przeliczyć na pieniądze. Zabrakło mi panie wójcie ze 

strony pana i rady dużej obiektywności. Przedstawiał pan na zebraniu i dzisiaj tez ilość ludzi, 

którzy pracują w Starych Jabłonkach. Dopiero dziś pierwszy raz usłyszałem hasło o etatach, 

ta rozmowa o ilości ludzi sprowadza się do pieniędzy. Jeśli tak rozmawiamy to bądźmy 

precyzyjni. Trzy osoby na całych etatach a cztery pozostałe nie tworzą czwartego etatu. Nie 

mówmy, że siedem osób nie będzie pracować, pracuje i to są duże koszty. Nauczyciele 

przejdą do Durąga, koszty w gminie zostaną,  nam mieszkańcom zrobi się wielką krzywdę, bo 

nigdy więcej szkoła nie powstanie to jest nieodwołalna decyzja, wasza i ogromna 

odpowiedzialność z tego powodu. Obojętnie czy robi to wójt ten czy inny to ja się tej decyzji 

sprzeciwiam. Dziękuję uprzejmie”. 

Wójt Gminy Ostróda odniósł się do wypowiedzi Pana Pawła w kwestii hasła patriotyzm i 

powiedział, że słowa to ma dla niego ogromne znaczenie. Dalej wójt mówił, że lekcje 

patriotyzmu odbywają się we wszystkich placówkach oświatowych, świetlicach. Patriotyzm 

jest i funkcjonuje w naszym społeczeństwie. Odnosząc się do patriotyzmu prywatnie wójt 

stwierdził, że regularnie bierze udział w uroczystościach patriotycznych, marszach 

niepodległościowych i nawet wśród kolegów wójtów nazywany jest „narodowcem”. 

Krzysztof Kowalczyk mieszkaniec Starych Jabłonek – „pan wójt powiedział, że dobro dzieci 

jest bardzo ważne, tylko że nasze dzieci będą wstawać o 500 i wracać o 1700, dowozy długo 

trwają. Na spotkaniu w Starych Jabłonkach poprzedni pan wójt powiedział, że sytuacja 

finansowa gminy jest bardzo dobra, wcześniej pan wójt obiecał też nam szkołę, dziś widzimy, 

że argumenty finansowe mają znaczenie, więc jak to ma się do wcześniejszego stwierdzenia, 

skoro trzeba likwidować szkołę z przyczyn finansowych. Demografia oparta jest na 

statystyce, która potrafi kłamać. Nie jest tak, że dzieci jest mało, dzieci jest więcej tylko nie są 

zameldowane. Są informacje od rodziców, że jeśli szkoła byłaby otwarta do 1700 i byłaby 

świetlica i język angielski, to nawet pracownicy Andersa przyjeżdżający z Olsztyna 

przywiozą dziecko i zostawią w szkole. Pan wójt mówi, że szczególne warunki nie są 

spełnione, chociażby sprzeciw mieszkańców jest szczególnym warunkiem, miejsce położenia 

szkoły wśród lasu, przez co dzieci są bliżej edukacji ekologicznej. Szkoła ma spokojne 

miejsce z dala od szosy w otoczeniu lasów i jezior. Nie przedstawiono żadnych 

alternatywnych rozwiązań, pan wójt ma tylko jedno rozwiązanie, zlikwidować szkołę. W 

imieniu mieszkańców żądamy utrzymania szkoły tej która jest i wybudowania nowej zgodnie 

z obietnicami, którą się obiecuje od 30 lat”. 

Pan Bogusław Fijas powiedział, że w swojej wieloletniej pracy w samorządzie stawał kilka 

razy przed podjęciem trudnej decyzji. Wójt nawiązał do zebrania w Starych Jabłonkach, i 

powiedział, że omawiając tak ważny temat na zebraniu było zaledwie 47 osób. Ponadto pan 

wójt odnosząc się do przedmówców i podanych przez nich argumentów zapytał, czy gminę na 

to stać. Wójt przypomniał wybory  sołtysa w Starych Jabłonkach i rzekła, że wówczas 

frekwencja była bardzo duża, mieszkańcy stali na schodach.  
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Paweł Dziedzicki wtrącił, i zapytał czy kilkaset podpisów nic nie znaczy.  

Pan Wójt uważa, że złożenie podpisu osobie, która przyjdzie z petycją jest inną sprawą aniżeli 

wyjść z domu i czynnie zaprotestować. Wójt stwierdził, że niczego nie chce się zabrać Starym 

Jabłonkom. 

Pan P. Dziedzicki stwierdził, że budynek nie jest wartością, lecz szkoła. 

Wójt zaznaczył, że nie w każdej miejscowości na terenie gminy jest placówka oświatowa. 

Wójt stwierdził, że nie jest prawdą wręcz kłamstwem używając argumentu, że dzieci wracają 

ze szkół do domu o godz. 1700. Dzieci z Gierłoży przyjeżdżają do szkoły w Samborowie na 

godz. 800 i o godz. 1500 są w domu. 

Pan K. Kowalczyk nawiązując do używanego przez wójta ilościowego argumentu  

przypomniał, że przed laty kiedy likwidowana była szkoła w Kątnie przez poprzedniego 

wójta,  na zebraniu było więcej ludzi, jednak wójt wtedy powiedział używając argumentu, że 

decyzja została podjęta. Dalej mieszkaniec nawiązał do wypowiedzi wójta, iż mieszkańcy 

Starych Jabłonek nielicznie protestują w sprawie zamiaru likwidacji szkoły i prosił o 

sporządzenie listy osób, którzy będą popierali ich inicjatywę, nie uwzględniając na liście 

pracowników gminy. 

Radny Mieczysław Woźny powiedział, że rada spotykała się na komisji dwukrotnie 

dyskutując nad projektem uchwały, ponadto radni byli również na spotkaniu z mieszkańcami 

w Starych Jabłonkach i na każdym ze spotkań pan wójt podkreślał, że rada podejmie decyzję. 

Dalej radny oznajmił, że wracając ze spotkania ze Starych Jabłonek w dniu 15 lutego br. 

usłyszał w Radio Zet o godz. 2130 wypowiedź pana wójta, że decyzja została właściwie już 

podjęta z uwagi na to, że posiada większość w radzie i rada przegłosuję tę uchwałę. 

Wójt zapytał gdzie. 

Radny M. Woźny odpowiedział, że w Radio Zet i dodał, że tak wypowiedziała się pani 

redaktor a wójt tego nie znegował i wypowiedział się w sprawie. Radny uważa, że nagranie 

było wykonane wcześniej i wypowiedź wójta wprowadziła radnego w pewne zakłopotanie. 

Pan Woźny dodał, że umie liczyć do 15 i wie również, że wójt ma większość w radzie, jednak 

wydaje mu się, że zostało to ustalone wcześniej. 

Wójt potwierdził, że udzielił wywiadu dodał, że na sesji obecny jest ten redaktor Pan Marek 

Giniewicz, wyjaśnił, że nie miał możliwości wywiadu autoryzować. Wójt zapewnił, że z jego 

wywiadu nie wynikało, że decyzje podjął wójt, mógł tylko mówić o zamiarze. Dalej Pan Fijas 

stwierdził, że nie ma wpływu na dodanie komentarza redaktora ale można to sprawdzić. Wójt 

zapewnił, że doskonale zna kompetencje organu stanowiącego i wykonawczego i zaprzecza, 

że jakoby w wypowiedzi była treść mówiąca o tym, że decyzja zapadła. Dalej pan wójt 

odnosząc się do radnego powiedział : „panu się troszeczkę czas zatrzymał, przepraszam za 

wyrażenie, bardzo dawno temu. Jeśli pan uważa, bo ja na miejscu radnych bym się obraził, 

jeśli ktoś by mnie klasyfikował, przyłączał do jakiejś grupy. Przepraszam to nie jest stadnina 

koni i wójt ma swoje konie wyścigowe, tak nie jest. Funkcjonowanie samorządu jest na 

zasadach pełnej odpowiedzialności, otwartości i mogę powiedzieć walczyłem całe życie z 
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czymś takim zamordyzmem. Panu się chyba troszeczkę czas zatrzymał, każdy z radnych 

może powiedzieć, że z nikim się nie spotkałem ani nie dzwoniłem pytając o podjętą decyzję. 

W moim działaniu nie ma urabiania, wykonam każdą decyzję rady, bo takie jest moje 

działanie. Nie mam żadnej ambicji  nawet pobudek ambicjonalnych, żeby czuć się 

przegranym, czy zwycięzcą. To jest pana punkt myślenia i powiem szczerze, że jest to dla 

mnie prehistoryczny punkt myślenia. Ale pan się na pewnym etapie zatrzymał i mogę panu 

pogratulować, zrobię to tu, w Starych Jabłonkach się do tego nie odnosiłem. Fajnie być taką 

przysłowiową gwiazdą  w innym miejscu niż się funkcjonuje. Fajnie być populistą i 

powiedzieć do ludzi to; czego oni oczekują. Ludzie na wsi, w naszym środowisku, w naszym 

samorządzie są ludzmi prostymi ale nie są to prostacy i szczerze mówiąc na populistyczne 

mowy nigdy nie dadzą się nabrać”. Wójt życzył radnemu wnikliwego, dogłębnego, pełnego 

zaangażowania działania w swoim środowisku, które radny reprezentuje. 

Radny Mieczysław Woźny odniósł się do wypowiedzi pana wójta i powiedział, że myśli iż  

w swoim środowisku działa bardzo dobrze i nikt z mieszkańców niczego nie zarzuca. Radny 

zapytał wójta, czy uważa, że radio zet gold w tym przypadku skłamało. 

Wójt : „ja powiedziałem, że skłamało?” 

Pan Woźny „no mówi pan, że nie powiedział”. 

Wójt odnosząc się do redaktora Marka Giniewicza poprosił, jeśli jest to możliwe, przy okazji 

o przedstawienie wywiadu radnemu. Dalej wójt stwierdził, że nie słuchał komentarza 

dowywiadu i nie wie kto dołożył komentarz, gdyż tej stacji radiowej nie słucha. 

Głos zabrał przedstawiciel Wojewody Warmińsko –Mazurskiego na temat reformy oświaty i 

obowiązku nałożonego na samorządy w tym zakresie. Dalej odnosząc się do zarzutów 

radnego Romana Nowakowskiego wyjaśnił, że rolą Posła RP czy Senatora  jest również 

publiczna interwencja w przypadku, gdy wpłynie petycja. Mówił o subwencji oświatowej 

zabezpieczonej przez państwo w związku z wprowadzoną reformą oświaty. Jako radny 

powiatowy, prosił radę o rozważne podjęcie decyzji. 

Radny Stanisław Korpusik zwrócił uwagę Przewodniczącemu Rady, aby udzielając głosu 

osobom z zewnątrz prosił o przedstawienie i wyjaśnienie ewentualnej reprezentacji, gdyż nie 

wszyscy radni i sołtysi znają osobę, która zabrała głos. 

Pan Janusz Sadowski wyjaśnił, że osobą zabierającą głos był Radny Powiatowy Stanisław 

Orzechowski, który jest pełnomocnikiem Pani Senator. 

Pan Stanisław Orzechowski poprawił informację i wyjaśnił, że jest pełnomocnikiem 

Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, jednak dziś występuje w roli radnego powiatowego. 

Następnie głos zabrał Radny Jarosław Pawszyk, który powiedział : „w początkowym okresie, 

kiedy pan wójt przedstawił swoją propozycję odnośnie ewentualnej likwidacji szkoły w 

Starych Jabłonkach, to w zasadzie argumenty ekonomiczno-demograficzne, które były 

przedstawione w dokumentach i jej bliskość, bardzo dobrze prowadzonej szkoły w Idzbarku 

przekonywały mnie bardziej, żeby pójść w tym kierunku, dbając o dobro dzieci, żeby trafiły 
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do bardzo dobrej i większej szkoły. Po spotkaniu w Starych Jabłonkach z mieszkańcami i 

rodzicami, po pewnej analizie również dokumentów finansowych, doszedłem do wniosku,  

że skoro budynek gminy ma zostać w zasobach gminy i być przekazany lokalnej 

społeczności, nauczyciele mają trafić do innej szkoły, czyli koszty obsługi zostają i zaczynam 

się zastanawiać, czy nie można tego rozwiązać w bardzo prosty sposób. Zostawić szkołę w 

budynku który jest, zastanowić się nad termomodernizacja obiektu, węzłem sanitarnym i 

ogrzewaniem co nie jest kosmiczną kwotą, gdyż budynek nie jest duży. W przypadku jeśli 

budynek przeznaczy się na inne cele niż oświatowe, czyli będzie w nim świetlica, która 

będzie wykorzystywana po południu przez lokalną ludność, w związku z czym cześć kosztów 

z utrzymania budynku zostanie zaksięgowana nie w ramach edukacji. W związku z tym, że 

brakuje uczniów w I klasie, należałoby dostosować ilość kadry do potrzeb w szkole, jako 

takiej i utworzyć filię szkoły w Idzbarku, gdzie chyba nie ma potrzeby zatrudnienia osoby 

zarządzającej szkołą, w której jest 17 osób. Ogranicza to 1 etat, pieniądze z tego można 

przeznaczyć na doposażenie szkoły. Na chwilę obecną nie wiemy jak reforma poskutkuje, 

może należy się przyjrzeć a dziś nie musimy likwidować tej szkoły. Gdyby była taka potrzeba 

i rodzice doszliby do wniosku, że likwidacja ma sens, możemy to zrobić za dwa lata, za trzy, 

za pięć za jedenaście. Z jednej strony próbujemy tutaj ograniczając w cudzysłowiu koszty 

zlikwidować szkołę dlatego, że jest mała, że nie ma następnych dzieci, kolejne które przyjdą 

w związku z niżem demograficznym za rok, dwa, pięć, za jedenaście, tego nie wiemy, tak 

samo jak nie wiemy, czy szkoła w Durągu przetrwa. Zmienimy okręgi, zmienimy szkołę, 

próbując odbierać dzieci między innymi z Brzydowa. Za chwilę będzie problem Brzydowa, 

Durąga, może zastanówmy się czy w Durągu otwierać szkołę podstawową, może wygasić 

gimnazjum i stworzyć tam miejsce, nie wiem może GOK otworzyć, może to jest rozwiązanie, 

Dziękuję”. 

Radna Barbara Stabińska dodała, że nie licząc wynagrodzeń nauczycieli stałe koszty szkoły w 

Starych Jabłonkach wynoszą 33 tys. rocznie, jest to najtańsza szkoła w całej gminie. 

Przewodniczący Rady oznajmił, że radni tematem szkół zajmowali się tylko i wyłącznie na 

komisjach i spotkaniu w Starych Jabłonkach. Zapewnił, ze żadnych innych tajnych spotkań 

nie było a dziś tę trudną decyzję każdy radny podejmie sam i zgodnie ze swoim sumieniem. 

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 - 10 głosów, 

-„przeciw” - 4 głosy, 

-„wstrzymujących się” - 2 głosy. 

Przewodniczący Rady zarządził ponowne głosowanie nad projektem, z uwagi na nie 

zgadzający się stosunek głosów do liczby radnych. 
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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 - 9 głosów, 

-„przeciw” - 4 głosy, 

-„wstrzymujących się” - 2 głosy. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVII/188/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 

zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach- 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Idzbarku. 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy przedłożony statut szkoły w Idzbarku jest taki sam jak 

innych placówek gminnych. 

Pani Ewa Malinowska Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedziała, że 

szkoły mają obowiązek dostosowania statutów szkół do nowych przepisów wynikających z 

ustawy prawo oświatowe. 

Radny Jarosław Pawszyk prosił o poprawienie błędów stylistycznych w statucie. 

Przewodniczący Rady prosił o wskazanie błędów. 

Radny Pawszyk wskazał stronę 128 pkt 2 i dodał, że skoro tam jest błąd to zakłada, że na 

innych stronach również mogą być błędy. 

Pan Wójt prosił radnego o dokładne wskazanie błędu. 

Przewodniczący Rady odczytał zdanie, jednak radny stwierdził, że w odczytanej przez 

przewodniczącego treści nie ma błędu i wskazał właściwy błąd. 

Pan Sadowski ostatecznie odczytał poprawnie wskazane słowo. 

Radny Jarosław Pawszyk prosił kierownika referatu oświaty o sprawdzenie całej treści statutu 

i dodał, że przypadkowo znalazł błąd więc zakłada, że gdzie indziej mogą wystąpić błędy. 

Pani Ewa Malinowska przyjęła uwagę do wiadomości i zapewniła, że całość dokumentu 

zostanie sprawdzona i zweryfikowana. Ponadto dodał, że jako były wizytator kuratorium 

miała wgląd do statutów szkół i zawsze znajdowała drobne błędy, które nie rzutowały na treść 

merytoryczną statutu a nadzór takiego rodzaju błędów nie kwestionował. Pani Malinowska 

przeprosiła za pojawienie się ewentualnych błędów. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
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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 - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVII/189/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 

założenia Szkoły Podstawowej w Idzbarku - stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

 

Ad. 6. 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne 

kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosownych w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Ostróda. 

 

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 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVII/190/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosownych w postępowaniu 

rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Ostróda - stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

 

Ad. 7. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych, dla których Gmina Ostróda jest organem prowadzącym. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady złożył wniosek o odczytanie § 1 i § 2 ust. 1 oraz § 6.  

 

Wniosek przyjęto jednogłośnie, w obecności 15 radnych. 

 



 

16 
 

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 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVII/191/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina 

Ostróda jest organem prowadzącym – stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 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 złożył wniosek o odczytanie § 1 i 16. 

 

Wniosek przyjęto jednogłośnie, w obecności 15 radnych. 

 

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 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVII/192/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom, przedszkolom i 

innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym na terenie Gminy Ostróda 

przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego 
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oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

 

W chwili obecnej Przewodniczący Rady zarządził 5 min. przerwy. 

 

Po przerwie przystąpiono do kontynuacji porządku obrad, realizując punkt 9. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2017 rok. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Teresa Ołowska Skarbnik Gminy. 

 

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 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVII/193/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 

zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok, stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad. 10. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2017 – 2028. 

 

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 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVII/194/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017 – 2028 – stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 
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Ad. 11. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami 

Gminy Ostróda na lata 2016-2019. 

 

W tym punkcie salę obrad opuścił radny Stanisław Korpusik, aktualnie uczestniczy 14 

radnych. 

 

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 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVII/195/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2016-2019 – stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2017 r. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zgłosił uwagę w kwestii braku miejsca w schronisku i powiedział, 

że nie może być tak, że w sytuacji kryzysowej, gdy zgłasza radny lub sołtys informację o 

bezdomnym zwierzęciu, w schronisku brakuje miejsca. 

 

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 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVII/196/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
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bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2017 r. – stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

 

Ad. 13.  
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych 

komisji problemowych Rady Gminy Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że radny Andrzej Bartnicki złożył wniosek z rezygnacji 

w pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich, 

wyrażając wolę w pracach Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. 

 

 

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 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVII/197/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 
ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda – 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 14.  

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych 

komisji problemowych Rady Gminy Ostróda. 

 

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 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVII/198/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 

ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda – 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
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Ad.15.  

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został przygotowany przez Komisję 

Rewizyjną. 

 

W chwili obecnej przybył radny Stanisław Korpusik, uczestniczy 15 radnych. 

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 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVII/199/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda – stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu. 

 

Ad. 16,17.  

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Mieczysławowi Woźnemu, 

który na ręce Przewodniczącego Rady złożył pisemną prośbę podpisaną przez sołtysa 

sołectwa Bałcyny Szymona Jabłońskiego, Sołtysa sołectwa Reszki Władysława Wysockiego, 

Radnego Tomasza Klimeckiego oraz radnego Mieczysława Woźnego, o jak najszybsze 

zajęcie stanowiska przez Radę Gminy w sprawie kapitalnego remontu drogi gminnej Reszki – 

Bałcyny. 

 

Pan Mieczysław Woźny odczytał pismo. 

Pismo w niniejszej sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Następnie radny Woźny oznajmił, że mieszkańcy Klonowa zwrócili się z prośbą o pomoc, 

gdyż w dniu 14.10.2015 r., złożyli pismo do urzędu, które skierowane było do wójta, 

podpisane przez 104 mieszkańców, w sprawie remontu drogi, na które również nigdy nie 

otrzymali odpowiedzi. 

Dalej Pan Woźny powiedział, że niejednokrotnie składał wnioski do budżetu, na które 

odpowiedzi nie otrzymał. Dodał, że obowiązkiem urzędu jest odpowiedzieć na pisma i 

wyjaśnić przynajmniej, dlaczego wniosek nie został uwzględniony. 

 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że temat dróg jest cały czas jest aktualny, jest to stała praca 

wykonywana przez urząd. Wójt zgodził się z radnym, że gmina nie była w stanie zadbać o 

wszystkie drogi. Następnie pan wójt zapewnił, że w tym roku zostaną poczynione działania w 
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sprawie remontu drogi Reszki-Bałcyny. Pan Fijas powiedział, że firmy współpracujące  

z gminą aktualnie gromadzą duże ilości gruzu, aby wiosną ruszyły prace na drogach. 

Następnie wójt odnosząc się do petycji mieszkańców Klonowa w sprawie drogi stwierdził, że 

w przypadku gdy za petycją idą działania to nie widzi potrzeby odpisywania, chociaż zgadza 

się z faktem, że na każde pismo należy odpisać. Ponadto wójt odnosząc się do przedmiotowej 

drogi w Klonowie, która nie jest drogą gruntową a jest wykonana z płyt betonowych  uważa, 

że gminy nie stać na położenie asfaltu. Gmina prowadzi działania remontowe na drodze w 

Klonowie. Pan Wójt wspomniał, że poczyni starania w tym roku w kwestii drogi agencyjnej 

w Klonowie łączącej się z drogą powiatową. 

 

Radny Mieczysław Woźny zapytał „ a odpowiedzi na pisma”. 

 

Pan Wójt :„ja już odpowiedziałem, że tam działania z naszej strony były podejmowane”. 

 

Pan Woźny: „a na wnioski do budżetu”. 

 

Pan Fijas  odpowiedział, że gmina może odpowiadać na wnioski do budżetu, że z przyczyn 

finansowych inwestycja nie będzie wpisana do projektu budżetu 2015, 2016,2017 r. Pan Wójt 

zapytał radnego, czy o taką odpowiedź chodzi. 

 

Pan M. Woźny wyjaśnił, że chciałby mieć jakąkolwiek odpowiedź, po to aby móc 

mieszkańcom przedstawić stanowisko. Radny nawiązał do wypowiedzi Pana wójta, który 

zarzuca radnemu brak działania w swojej miejscowości.  Radny dodał, że nie potrafi wyjaśnić 

mieszkańcom, dlaczego wniosek, który został kolejny raz złożony nie jest uwzględniony. Pan 

Woźny dalej wspomniał o złożonym wniosku w sprawie zamontowania bariery przy świetlicy 

w Reszkach, który z uwagi na bezpieczeństwo jest bardzo istotny i nadal nie jest 

zrealizowany. Radny podkreślił brak udzielania odpowiedzi. 

 

Bogusław Fijas odpowiadając Panu Woźnemu przypomniała, że radny był członkiem zarządu 

powiatu i powinien wiedzieć, że droga jest powiatowa. Ponadto pan wójt powiedział, że 

inwestycja powiatowa w Turznicy i Reszkach zakończyła się pod koniec roku i fizycznie nie 

było czasu, aby cokolwiek zrobić ze strony gminy, ponieważ problem znajduje się w pasie 

drogi powiatowej. Dalej wójt rzekł, że na etapie planowania dokumentacji radny mógł w tej 

sprawie interweniować u inwestora. W ramach współpracy ze Starostą wójt zapewnił, że 

barierka zostanie wykonana, ale nie w okresie zimowym. 

 

Radny Mieczysław Woźny rzekł, że wójt nie powinien brać „wszystkiego do siebie i się 

obrażać” ponieważ radny chce pokazać błędy, które trzeba rozwiązać. Pan Woźny 

przypomniał, że gmina Ostróda partycypowała w kosztach inwestycji. 

 

Wójt odpowiedział, że ten temat jest znany, jednak jedną sprawą jest podjęcie tematu a drugą 

realizacja i gmina rozliczana jest z realizacji tematu. Wójt tłumaczył radnemu, że nie był w 

stanie zrealizować tematu w 2016 r. w grudniu i wiosną zostanie to zrealizowane. Wójt 

stwierdził, że radnemu chodzi o to, żeby wytykać błędy, ponownie zapewnił, że bariery przy 

świetlicy w Reszkach będą zrobione w tym roku, jednak dziś trudno określić dokładnie kiedy. 

 

Radny Mieczysław Woźny przedstawił kolejny problem, którym jest brak odśnieżania 

chodników w okresie zimowym i przytoczył miejscowość Pietrzwałd, w której chodnik przy 

szkole jest zaśnieżony a dzieci do szkoły idą ulicą. Radny mówił, że nawet przy ograniczonej 

prędkości samochód nie jest w stanie się czasami zatrzymać więc bezpieczeństwo jest bardzo 
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znikome. Radny uważa, że są przewidziane środki prawne aby chodniki odśnieżać.  

Następnie Pan Woźny odczytał § 151 pkt 2 Statutu Gminy Ostróda, który mówi o trzykrotnej 

nieobecności radnego na komisji bez usprawiedliwienia, co upoważnia komisje do 

wystąpienia do rady z wnioskiem o odwołanie radnego ze składu. Pan Woźny prosił o 

wyjaśnienie Pani Mecenas o jaki okres chodzi. 

 

Pani Katarzyna Borowska wyjaśniła, że skoro nie jest doprecyzowane szczegółowo to uważa, 

że mowa jest o trzykrotnej nieobecności w okresie kadencji. Pani Mecenas powiedziała, że w 

praktyce byłoby tak, że trzecia nieobecność radnego nieusprawiedliwiona upoważnia, nie 

obliguje do wystąpienia z wnioskiem.  

 

Pan Wójt wtrącił: „panie radny, jest takie powiedzenie, że jak się chce kogoś uderzyć to kija 

się znajdzie”. 

Dalej Pan Fijas zabrał głos i potwierdził, że zaśnieżone chodniki są problemem i wyjaśnił, że 

tylko na drogach krajowych jest obowiązek zarządcy drogi, żeby odśnieżać chodniki, 

natomiast w przypadku dróg powiatowych takiego obowiązku nie ma i gmina nie może 

przymusić mieszkańca do sprzątania chodników. 

 

Radny Mieczysław Woźny powtórzył, że chodzi o szkoły. 

 

Wójt odpowiedział, że chodnik leży przy drodze powiatowej. 

 

Sołtys sołectwa Pietrzwałd Pan Marcin Jabłonowski wyjaśnił, że chodnik był odśnieżany, 

jednak w przypadku mocnej śnieżycy po dwóch godzinach praca okazała się bezskuteczna.  

 

Przewodniczący Rady zaproponował przejść do punktu 18. 

 

Ad. 18. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Stanisław Korpusik oznajmił, że nie zgadza się z wypowiedzią kolegi radnego M. 

Woźnego i odnosząc się do swojego terenu stwierdził, że chodniki są odśnieżane. 

 

Pan Woźny wtrącił: „na moim terenie są odśnieżane i mówiłem o Pietrzwałdzie”. 

 

Radny Korpusik uważa, że kwestia odśnieżania chodników zależy przede wszystkim od 

kultury i dobrze przekazanej informacji przez radnego i sołtysa w danej miejscowości. 

Osobiście w swoim zasięgu radny posiada ok. 200 mb chodnika i w miarę możliwości dba o 

jego czystość, wraz z mieszkańcami Brzydowa. 

 

Przewodniczący Rady podziękował radnemu Korpusikowi za zabranie głosu i nadmienił, że 

bywa tak również, że wykonamy pracę, po czym przejedzie sprzęt odśnieżający drogę i 

zasypie ponownie chodnik. 

 

Radny Marek Szostek zapytał Pana Wójta, czy został już ustalony harmonogram zebrań 

wiejskich. 

 

Pan Fijas powiedział, że w pierwszej kolejności odbędą się zebrania w tych miejscowościach, 

w których tworzona będzie sieć szkół, w pozostałych sołectwach Pan Wójt planuje zacząć 

zebrania wiejskie od połowy marca br.  do kwietnia. 
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Następnie Pan Wójt poinformował, że Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Gustaw Marek Brzezin planuje zorganizować Wojewódzki Dzień Sołtysa w dniu 3.03.2017 r. 

na „Arenie” w Ostródzie. Pan Wójt zaprosił sołtysów do udziału. 

 

Sołtys sołectwa Smykówko Pan Dominik Serafin powiedział, że każdy sołtys w miesiącu 

styczniu stracił 100 zł z uwagi na brak sesji, w związku z powyższym zaproponował 

przeznaczyć oszczędzone pieniądze na dzień sołtysa.  

  

Radny Łukasz Nowicki prosił o dokonanie analizy w zakresie projektów uchwał i innych 

dokumentów i proponowała aby były możliwie prostym językiem pisane i jak najmniej 

obszerne. Radny dodał, że jest to prawo stanowione, z którym mieszkańcy również muszą się 

zapoznać. Na sesji skraca się czytanie podstaw prawnych a coraz częściej również i treści, 

ponieważ zakres jest nie do przebrnięcia. Należy mieć świadomość, że trzeba się w tym 

połapać, co nie jest proste. Jako przykład radny podał uchwałę, która zawiera 130 stron 

statutu szkoły.  

 

Przewodniczący Rady poinformował o Mistrzostwach Gminy Ostróda w tenisie stołowym 

sołectw i urzędu o Puchar Wójta Gminy Ostróda, które odbędą się dnia 11.03.2017 r. godz. 

1000 w hali sportowej Zespołu Szkół w Samborowie. 

 

Radny Andrzej Bartnicki, w kwestii podjętej uchwały o zamiarze likwidacji szkoły w Starych 

Jabłonkach zapytał, czy po uzyskanej opinii kuratora, który ma czas 30 dni, zostanie dopiero 

podjęta uchwała o obwodach szkół. 

 

Pan Bogusław Fijas potwierdził i wyjaśnił, że kurator ma czas 30 dni, jednak z praktyk można 

zaobserwować, że czas skraca się do dwóch tygodni. Po opinii kuratora należy przystąpić do 

podjęcia uchwały w sprawie sieci szkół, które muszą być uchwalone do końca marca br. 

 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 19.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXVII Sesji Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 1555. 

Na tym protokół zakończono. 

 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 

 

         


