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P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/17 

z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Ostróda, 

 w kadencji 2014-2018 odbytej dnia 3 marca 2017 r. o godz. 1000 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 1000. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 13 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, 

nieobecni: Roman Nowakowski, Jarosław Pawszyk) 

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

Bogusława Fijasa, Sekretarza Gminy Cezarego Wawrzyńskiego, Radcę Prawnego Marzannę 

Koziorowską oraz radnych. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Pan Janusz Sadowski poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy 

Ostróda na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.). 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawia 

się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i 

gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

3. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza 

Klimeckiego, który na powyższe wyraził zgodę. 

Głos zabrał Wójt Gminy Ostróda, który poinformował, że obecnie obsługę prawną w urzędzie 

będzie prowadziła Pani Marzenna Koziorowska, ponieważ Pani Katarzyna Borowska od 

marca br. została Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Ostródzie. 

Ad. 2. 

Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 

do nowego ustroju szkolnego. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda Panu Bogusławowi Fijasowi.  

Pan Wójt odnosząc się do zwołanej sesji, tzw. nadzwyczajnej powiedział, że składając na 

ostatniej sesji wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, był 

przekonany, że opinia kuratora w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Starych 

Jabłonkach, będzie wcześniej. Kurator ma 30 dni na wydanie opinii, obecnie trwają 

intensywne prace, oczekuje się na wizytę kuratora. Ponadto, do końca marca należy pojąć 

uchwałę o sieci, kurator w stosunku do tej uchwały ma 21 dni na zaopiniowanie. Tu Pan Wójt 

wyjaśnił, że z uwagi na terminy uznał za zasadne zwołanie sesji. W przypadku negatywnie 
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zaopiniowanej uchwały o zamiarze likwidacji szkoły w Starych Jabłonkach, obecna uchwała 

o sieci również będzie z opinią negatywną, ponieważ w projekcie uchwały, szkoły nie ma. W 

marcu należy ponownie się spotkać, aby odnieść się do opinii kuratora wobec 

przedmiotowych uchwał. 

W dalszej części wójt odniósł się do projektu uchwały i nadmienił, że wobec przygotowanego 

projektu obserwuje się napięcia społeczne, wpłynęła również petycja z Brzydowa z uwagami 

dotyczącymi rozdzielania uczniów. Pan Wójt stwierdził, że reforma niesie za sobą pewne 

koszty i skutki i nawet jeśli „pojawią sią rany” to zostaną szybko zabliźnione. Dalej Pan Wójt 

powiedział, że przedstawiony projekt uchwały zakłada włączenie dzieci z sołectwa Kajkowo 

do szkoły w Idzbarku. Tu Pan Wójt wyjaśnił, że obecnie dzieci z Kajkowa uczęszczają do 

szkół miejskich, tylko pięcioro dzieci z Kajkowa jeździ do Tyrowa, z uwagi na sytuacje 

rodzinne. Pan Wójt uważa, że tak przedstawiona propozycja sieci szkół da szanse na 

zachęcenie rodziców do zatrzymania dzieci w gminnych placówkach. Ponadto organizując 

dojazd, dzieci będą mogły dojechać do szkół w Durągu czy Brzydowie, gdyż głównym 

aspektem jest to, aby jak najwięcej dzieci zostało w gminie, ponieważ za każdym dzieckiem 

idzie subwencja. Dużym i bardzo ważnym zadaniem będzie utworzenie szkoły w Durągu. Pan 

Fijas odnosząc się do pojawiających się obaw wśród nauczycieli w kwestii godzin twierdzi, 

że są one niezasadne, ponieważ tworząc kilkunastoosobową grupę oddziałów zapewniane są 

komfortowe warunki dla dzieci, ponadto gminy nie stać na nauczanie dzieci w klasach 

kilkuosobowych. Wójt prosił o zgłaszanie ewentualnych propozycji do projektu uchwały, 

jednak zaznaczył, że projekt jest tak skonstruowany, aby jak najwięcej dzieci trafiło do szkół 

gminnych. Dodał, że należy patrzeć na całokształt sytuacji gminy by osiągnąć jak najlepszy 

cel od 1 września br. Pan Wójt prosił o przyjęcie projektu uchwały w przedstawionej wersji i 

przypomniał, że kurator zaopiniuję uchwałę w ciągu 21 dni a Rada ostateczny kształt uchwały 

uchwali do końca marca 2017 roku. 

Radny Mieczysław Woźny powołując się na § 70 pkt 6 Statutu Gminy Ostróda powiedział, że 

nigdzie nie znalazł żadnej wiadomości, że odbędzie się sesja. Dalej radny przywołując się na 

§ 42 statutu stwierdził, że komisja powinna wydać opinię do projektu uchwały, który jest w 

porządku obrad sesji. Następnie Pan Woźny odczytał § 99 i 100 statutu gminy, które 

wyjaśniają m.inn. dopuszczalne podjęcie uchwały bez opinii komisji. Radny zgodnie z 

zapisami słownika języka polskiego odczytał znaczenie słowa „dopuszczać”. 

Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że uchwała nie jest nowa, była wpisana w porządku obrad 

ostatniej sesji i została zdjęta z porządku. Projekt uchwały był tematem pracy wspólnego 

posiedzenia Komisji Stałych Rady. 

Pan Woźny nadmienił, że wójt już na komisji mówił, że projekt zostanie zdjęty i będzie 

omawiany ponownie. 

Wójt uważa, że radny używa niewłaściwych argumentów, ponieważ był już przedmiotem 

obrad komisji. 

Sekretarz Gminy Cezary Wawrzyński odpowiedział, że ogłoszenie o sesji zostało podane do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty,  zostało wywieszone na tablicy 

ogłoszeń w urzędzie. Ponadto wyjaśnił, że sesja została zwołana w innym trybie,  
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zwyczajowo przyjętym jako „nadzwyczajna” i odczytane przez radnego zapisy dotyczyły 

sesji zwykłych a nie zwołanych w dzisiejszym trybie. 

Radny Mieczysław Woźny powiedział, że chciałby znać opinię komisji oświaty. 

Pan Wawrzyński wyjaśnił, że nie musi być opinii komisji , ponadto dodał, że mogłaby 

zaistnieć taka sytuacji, w której pan wójt złożyłby na ręce przewodniczącego rady wniosek o 

zwołanie kolejnej sesji w trybie nadzwyczajnym. Pan Przewodniczący mając kilka minut 

czasu może zwołać sesję w ciągu pięciu minut, co oczywiste jest, że komisja w tym czasie nie 

może zaopiniować projektu uchwały. Dalej Pan Sekretarz stwierdził, że radny odczytał 

zasady obowiązujące podczas „normalnego” trybu zwołania sesji. Ponadto dodał, że sesje w 

trybie „nadzwyczajnym” w obecnej kadencji były już zwoływane i można było uchwalać 

uchwały i nawet w przypadku gdyby radny miał racje, że zapisy statutu zostały naruszone, to 

nie mają wpływu na ważność i procedowanie uchwały, ponieważ władnym jest nadzór 

wojewody. 

Radny Andrzej Bartnicki zgodził się z wyjaśnieniami Sekretarza Gminy i odnosząc się do 

Pana Wójta w kwestii przygotowanego projektu uchwały powiedział, że zabrakło konsultacji 

z mieszkańcami Kajkowa. Część mieszkańców deklaruje, że skłonni byliby puścić dzieci do 

Durąga. Radny uważa, że niezrozumiałe jest przypisanie dzieci z obwodu Lesiaka 

Ostródzkiego do szkoły w Brzydowie. 

Radny Stanisław Korpusik powiedział, że był obecny na spotkaniach z Panem Wójtem w 

szkole w Durągu i Brzydowie, jednak w szkole w Durągu zabrakło pytań, ponieważ nie było 

obecnych rodziców. Pan Korpusik poinformował, że do szkoły w Brzydowie przybyło ok. 80 

rodziców a w Durągu, gdzie stwarza się szkołę, poniekąd kosztem Brzydowa przybyły dwie 

osoby. Radny nawiązując do planowanych działań wójta przedstawionych na zebraniu w 

Brzydowie w kwestii składania deklaracji przez rodziców odnośnie wyboru szkoły zapytał, 

czy deklaracje będą wysyłane tylko do rodziców z obwodu w Durągu, czy do wszystkich? 

Wójt odpowiedział, że w Durągu. 

Radny Korpusik uważa, że należy również zapytać rodziców z Kajkowa i Cibor, gdyż dojazd 

do szkoły w Brzydowie, czy Durągu byłby krótszy i lepszy. Radny zapytał czy takie 

argumenty były brane pod uwagę przygotowując projekt uchwały. 

Wójt Gminy Ostróda odniósł się do wypowiedzi radnego i wyjaśnił, że na zebraniu w Durągu   

spotkał się z rodzicami w ramach zorganizowanej wywiadówki szkolnej i korzystając z okazji 

zostały przedstawione założenia sieci szkół na terenie gminy. Nie było to spotkanie z 

rodzicami, których dzieci chodzą do Szczepankowa, spotkanie odrębne zostanie ustalone. 

Dalej Pan Wójt przybliżył ponownie procedurę uchwalenia projektu uchwały w sprawie sieci 

szkół. Mówił, że w 90% dzieci z Kajkowa chodzą do szkół miejskich i tu również można 

wysłać pisma do rodziców aby określili wybór szkoły dla swojego dziecka, czy to w 

Idzbarku, Durągu, Brzydowie czy Tyrowie i wszędzie jest możliwość stworzenia dojazdów, 

jednak dopiero o sieci dojazdów będzie można rozmawiać w momencie uchwalenia sieci 

szkół. Wójt powtórzył, że dopiero wtedy fizycznie wszystko będzie wykonywane. Na dzień 
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dzisiejszy nie można przewidzieć ilości dzieci w oddziałach. Ponadto nie jest wiadome gdzie 

rodzice wyślą dzieci z Lichtajn, czy Kraplewa. 

Radny Korpusik wtrącił : „wyślą panie wójcie, bo pan zadeklarował, że dojazdu do 

Brzydowskiej szkoły nie będzie, tylko na własną odpowiedzialność”. 

Wójt zgodził się i podkreślił, że to ma ogromne znaczenie. I odnosząc się do wypowiedzi 

radnego stwierdził, że właśnie to są te trudne decyzje. Dalej wójt odnosząc się do zgłaszanych 

przez radnych zarzutów odnośnie braku konsultacji powiedział, że jest on nieodpowiedni. 

Powołując się na reformę wójt nadmienił, że czas od marca do września jest okresem na 

kształtowanie się szkół w gminie. Decyzje należy podjąć i wiadome jest, że nie wszyscy będą 

zadowoleni są to efekty reformy, które samorząd musi „wziąć na siebie”. Następnie Pan Fijas 

zapytał radnego Korpusika, czy według niego powinna powstać szkoła w Durągu? 

Radny Korpusik zapytał : „czy nie ma pan innej alternatywy?” 

Wójt : „proszę bardzo, podejmijcie taką uchwałę, że nie ma szkoły w Durągu.” 

Radny Korpusik wspomniał, że na zebraniu padło pytanie, którego wójt sprytnie uniknął. Tu 

radny przypomniał, że jeden z rodziców zapytał: „co się stanie jak już pan nie będzie wójtem, 

że za kilka lat trzeba będzie podjąć decyzję o zamknięciu jednej z dwóch szkół?” Radny 

mówił o niżu demograficznym i lokalizacji dwóch dużych szkół w odległości 6 km.  

Wójt odpowiedział, że nie może tu decydować aspekt wyborczy i popularność pewnych 

decyzji. W kwestii niżu demograficznego wójt powiedział, że dziś państwo robi wszystko, 

żeby niżu nie było i wierzy w to, że urodzeń będzie więcej. Wójt uważa, że oba obiekty będą 

spełniały swoje role, ponieważ będą pojedyncze oddziały z klasami kilkunastoosobowymi. 

Wójt pyta, „dlaczego na bazie Durąga mamy nie utworzyć szkoły? Tylko dlatego, że za pięć, 

czy dziesięć lat zabraknie dzieci, panie radny, czy my mamy na to wpływ?” Wójt uważa, że 

optymalną rzeczą jest utworzenie szkoły w Durągu, należy patrzeć na gminę jako całokształt 

a nie bronić tylko swojej miejscowości. Wójt uważa, że gminy Ostróda nie stać na zamknięcie 

obiektu i wygaszenie Gimnazjum w Durągu. Ponadto nasze dzieci z Rynu, Bednarki, które 

chodzą do szkół w innej gminie i do których trafia subwencja za nasze dzieci, mogą chodzić 

do naszej szkoły, która jest w sąsiedztwie. Wójt wspomniał, że do oddziału przedszkolnego w 

Brzydowie uczęszcza sporo dzieci i planuje się utworzyć dodatkowy oddział, co wskazuje na 

to, że dzieci w Brzydowie chce się zatrzymać. Wójt pyta: „po co na siłę robić zagrożenie, 

skoro go nie ma”. 

Radny Korpusik, zapytał: „kto robi zagrożenie?” 

Pan Wójt : „środowisko”. 

Radny Korpusik powiedział, że demokracja daje takie prawa, że nie muszą się zgadzać z 

obecną władzą. 
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Pan Wójt odpowiedział, że z drugiej strony demokracja wybiera swoich przedstawicieli po to, 

żeby ci podejmowali rozsądne decyzje. Wójt dodał, że dziś jest ta sytuacja, w której radni i 

wójt się znajdują. 

Radny Józef Wiśniewski powiedział, że wójt na ostatniej sesji mówił, że dzieci z Kajkowa 

będą dojeżdżały do szkoły w Tyrowie. Dzisiejszy projekt zmienia plany i dzieci z Kajkowa 

mają dojeżdżać do Idzbarka. Radny mówił, że wcześniej przeprowadził rozmowę z panią 

dyrektor ze szkoły w Tyrowie, której znana była pierwsza koncepcja, natomiast po dzisiejszej 

zmianie radny nie wie, co ma powiedzieć. 

Wójt powiedział, że do tej pory dzieci z okolic Ostródy były wpisane do obwodu w Tyrowie, 

musiały być wpisane a wcale tam nie chodziły. Dziś wpisuje się dzieci z Kajkowa do 

Idzbarka ze względu na odległość, w praktyce wiadome jest, że zależy od rodzica gdzie to 

dziecko pójdzie. Wójt mówił, że dziś chodzi o to, żeby zachęcić rodziców z okolic Ostródy, 

żeby dzieci trafiły do szkół wiejskich. 

Radny Wiśniewski wyjaśnił, że wszystko rozumie i pyta wójta : „o czym ma dziś rozmawiać, 

skoro otrzymując ten sam projekt uchwały dwa tygodnie wcześniej, gdzie dzieci z Kajkowa 

przypisane są do Tyrowa a dziś zmiana i do Idzbarka”.  

Wójt powiedział, że dziś z Kajkowa do Tyrowa chodzi pięcioro dzieci. 

Radny Wiśniewski dodał „nie podoba mi się to”. 

Wójt : „przepraszam, ta uchwała jeszcze nie obowiązuje, to jest projekt”. 

Radny Mieczysław Woźny stwierdził : „ to jest to co czytałem, brak opinii przynajmniej 

jednej komisji”. 

Na sali słychać głosy kilku radnych, powstała dyskusja na temat sieci szkół w gminie 

Ostróda. 

Wójt prosił o przedstawienie złotego środka i podanie zasadnych argumentów. Wspomniał,  

że decyzje podejmuje Rada i nie musi się upierać. Ponadto podkreślił, że przedstawione przez 

niego argumenty wynikają z tego, żeby jak najwięcej dzieci trafiło do szkół gminnych. 

Radny Wiśniewski dalej proponował przyjąć zapis, który obowiązywał od lat, mówiący o 

wpisaniu dzieci z Kajkowa do Tyrowa. 

Wójt powiedział, że przez wiele lat obwód z Kajkowa znajdował się w Tyrowie i chodzi tam 

tylko piątka dzieci. Wójt pyta : „dlaczego nie dać szansy i odejść od Tyrowa, daje to również 

szansę prowadzenia akcji, agitacji dyrektorowi ze szkoły w Idzbarku”. 

Radny Wiśniewski wtrącił „... szkoła była niepubliczna”. Pan Wiśniewski nadal nie zgadza 

się z propozycją i wspomina o rozmowach wcześniejszych z wójtem i panią dyrektor. 

Wójt prosił o szersze spojrzenie na gminę i zapewnił, że nikt nie będzie zabraniać aby dziecko 

z Kajkowa dalej chodziło do Tyrowa. 
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Pan Józef Wiśniewski zgadza się z radnym Bartnickim, że powinny być konsultacje, ponadto 

uważa, że wystarczyło zadzwonić i porozmawiać. 

Pan Wójt powiedział: „to jest pana zdanie”. 

Przewodniczący Rady nadmienił, że z uwagi na to, że „zaczyna robić się targ” prosił o 

właściwą dyskusję. 

Radny Wiśniewski : „to nie jest targ”. 

Przewodniczący Rady powiedział : „ale sytuacja wymyka się spod kontroli”. Pan Sadowski 

zabierając głos dalej stwierdził, że debata powinna iść w kierunku, aby pozyskać jak 

najwięcej dzieci do szkół gminnych i wyjaśnił, że nikt nie ma wpływu na decyzje rodzica,  

który decyduje się na dowóz dziecka do szkoły w Ostródzie. Przewodniczący nadmienił, że 

dzieci z Tyrowa, jeżdżą do gimnazjum w Ostródzie, zamiast do Samborowa. 

Radny Bartnicki wyjaśnił, że trudno pogodzić się z myślą, jeżeli mówi się radnym : „to wy 

zadecydujecie” a radni bez żadnej konsultacji i wiedzy z urzędem stają przed mieszkańcami. 

Pan Sadowski zapytał : „czy to jest już twarda ramówka?” Dalej wyjaśnił, że po uchwaleniu 

uchwały zaczną się konsultacje po to, żeby nakłonić rodziców do wpisania dziecka do 

obwodu. 

Radna Barbara Stabińska prosiła Przewodniczące Rady, żeby nie dziwił się emocjom radnym, 

ponieważ każdy reprezentuje i dba o dobro swoich mieszkańców. Ponadto radna prosiła o 

wyjaśnienie kwestii dowozu dzieci z rejonu Starych Jabłonek do szkół w Idzbarku i 

Zwierzewie dodał, że rodzice mają różne opinie na temat szkół. 

Wójt wyjaśnił, że nikt z nas nie jest w stanie wymusić decyzji na rodzicach w sprawie wyboru 

szkoły. Kwestie dojazdu będą rozważane po przyjęciu uchwały a następnie dokonana będzie 

analiza ilościowa w placówkach. W przypadku likwidacji szkoły w Starych Jabłonkach 

wskazuje się szkołę w Zwierzewie, ale jeśli pojawi się inicjatywa mieszkańców Starych 

Jabłonek, że dzieci mają trafić do szkoły w Idzbarku, wówczas będą prowadzone rozmowy. 

Wójt mówił, że krok po kroku należy prowadzić analizę i wdrażać trudne zadania, przede 

wszystkich kwestie dowozu, co jest bardzo trudne szczególnie w dużej gminie tym bardziej, 

że na wiele pytań  nie ma jeszcze odpowiedzi. Wójt podkreślił, że należy stworzyć taką 

możliwość, żeby jak najwięcej dzieci trafiło do szkół gminnych, ponieważ za każdym 

dzieckiem idzie subwencja. 

Radny Bartnicki uważa, że należy się spotkać w trzech miejscowościach, których temat 

dotyczy i przedyskutować reorganizację szkół, ponieważ radni nawet nie znają koncepcji. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że po wydaniu opinii przez kuratora będzie można wyjść z propozycją 

do rodziców, aby pozyskać jak najwięcej dzieci. Wójt mówił, że najtrudniejsza praca czeka 

samorząd w najbliższym miesiącu. 

Radny Mieczysław Woźny zapytał Sekretarza, czy zgadza się ze stwierdzeniem, że 

przedstawione radnym projekty uchwał w sprawie sieci są dwa i różnią się od siebie.  
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Wójt zapytał : „na czym polegają różnice”. 

Pan Woźny wyjaśnił, że inaczej wpisane są granice obwodu (miejscowości) do siedziby 

szkoły. Jako przykład radny podał wpisaną w pierwotnym projekcie uchwały miejscowość 

Kajkowo do obwodu w Tyrowie, natomiast w obecnym projekcie Kajkowo przypisane jest do 

Idzbarka. 

Pan Wójt wyjaśnił, że dzisiejszy projekt uchwały jest aktualny. 

Sekretarz Gminy odpowiedział, że dzisiejszy projekt uchwały jest ostateczny, jeżeli chodzi o 

głosowanie. Dalej wyjaśnił, że w ostatnim okresie przeprowadzono konsultacje ze związkami 

zawodowymi, dlatego projekt uległ zmianie i wyjaśnił, że konsultacje to nie tylko spotkanie z 

mieszkańcami. Odpowiadając na pytanie radnego Woźnego, Pan Wawrzyński potwierdził 

fakt o przedłożeniu radnym dwóch różnych projektów uchwały. 

Pan Woźny nadmienił : „więc jakby zaczynamy, dyskusje nad nowym projektem”. 

Radny Bartnicki wtrącił : „kończymy”. 

Radny Witold Bojar uważa, że szkoła w Starych Jabłonkach ostatecznie nie zostanie 

zamknięta. Dalej zapytał, dlaczego dyrektorzy naszych szkół pozwolili, żeby nasze dzieci 

chodziły do miasta. Radny zauważył, że wójta działania idą w dobrym kierunku i chciałby, 

żeby dzieci ze Starych Jabłonek chodziły do Idzbarka, jednak z uwagi na fakt, iż głosował 

„za” zamknięciem szkoły w Starych Jabłonkach, nie chce tego promować. 

Radny Łukasz Nowicki w kwestii formalnej dotyczącej projektu uchwały powiedział, że 

projekt jest ten sam, ponieważ podlegał obradom komisji, tytuł nie uległ zmianie, natomiast 

wnioskodawca ma prawo wprowadzić autopoprawkę. Radny proponował przeprowadzić 

głosowanie blokowo nad każdą szkołą indywidualnie, co pozwoli na prowadzenie dalszych 

prac nad reformą. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt uchwały jest jednoznaczny,  zmiany dotyczyły 

tylko zapisów w załącznikach, ostatecznie projekt uchwały będzie zaopiniowany przez 

kuratora oświaty. 

Radny Bartnicki zapytał o ostateczny termin podjęcia uchwały. 

Pan Wójt odpowiedział, że uchwałę należy podjąć do końca marca. 

Radny Bartnicki nadmienił, że nie podobają mu się pewne działania, które zostały 

przeprowadzone w Idzbarku, radny mówił o karteczkach kierowanych do rodziców w sprawie 

wyboru szkoły, w momencie kiedy jeszcze rada nie zatwierdziła sieci szkół. 

Wójt : „to są projekty”. 

Radny Bartnicki stwierdził, że rodzice mogą nie wiedzieć, że to są projekty, tym bardziej, że 

dziecko otrzymało kartkę do rodzica. 

Wójt odpowiedział, że nie ma się wpływu na pewne reakcje dyrektorów szkół. 
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Głos zabrał Zygmunt Fleszar Przewodniczący Związków Nauczycielstwa Polskiego i 

powiedział, że  Związek jest przeciwny wprowadzeniu reform jednak ustawa została przyjęta, 

radni muszą ją wdrożyć. Granice obwodów rada musi uchwalić a na decyzje rodzica 

określającego wybór szkoły nikt nie ma wpływu, ani wójt, ani rada. Ponadto, jeżeli kurator 

wyrazi negatywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji szkoły w Starych Jabłonkach nastąpi 

automatycznie zmiana uchwały o sieci szkół i trzeba będzie ustalić nowe granice obwodu 

szkół.  

Radna Barbara Stabińska i radny Andrzej Bartnicki prosili o informacje dotyczące 

zapewnienia dowozu dzieciom i zadeklarowania, że dzieci ze Starych Jabłonek mimo obwodu 

w Zwierzewie będą dowożone do Idzbarka, czy Durąga. 

Wójt odpowiedział, że Starych Jabłonek w dniu dzisiejszym nie należy rozstrzygać, ponieważ 

trzeba poczekać na decyzje kuratorium. 

Radna Stabińska dalej prosiła o informacje, czy dzieci, które obecnie chodzą do Idzbarka, 

będą dowożone. 

Pan Wójt zapewnił, że dzieci, które chodzą będą dowożone. 

Pan Sadowski należy zadbać o nasze dzieci i zorganizować dowóz. 

Radny Bojar uważa, że wpływ radnych na wybór szkoły jest, ponieważ większość rodziców 

wybierze szkołę tam, gdzie będzie zorganizowany dojazd, nieznaczna część dowozi 

prywatnie. 

Wójt mówił, o konieczności wprowadzenia nowej siatki dojazdów. 

Radny Łukasz Nowicki zapytał, czy ustawa prawo zamówień publicznych zezwala na 

przeprowadzenie procedury przetargowej w przypadku gdy dziecko uczęszcza do szkoły nie 

w swoim obwodzie. 

Pan Wójt wyjaśnił, że nie ma obowiązku, czyli tym samym może. Wójt prosił, aby nie 

zadawać pytań, na które nie ma jeszcze odpowiedzi, ponieważ więcej informacji na temat 

dowozu pojawi się dopiero w maju. 

Pan Sadowski uważa, że dyrektorzy szkół powinni działać na zasadzie marketingu i to, że 

dyrektor z Idzbarka „puścił listę”, to nie należy się dziwić, ponieważ niepubliczna szkoła tak 

działała.   

Na tym dyskusje nad projektem uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 

podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego zakończono. 

Radny Andrzej Bartnicki złożył wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanym 

projekcie uchwały. 

Radni w obecności 13 radnych, jednogłośnie przyjęli zgłoszony wniosek. 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano – 8 głosów, 

-„przeciw” - 2 głosy, 

-„wstrzymujących się” – 3 głosy. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVIII/200/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie 

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego – stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Radny Łukasz Nowicki prosił Panią Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu o 

udzielenie informacji w sprawie zapisów § 4, który mówi, iż dotychczasowe publiczne 

Gimnazjum w Samborowie włącza się do publicznej ośmioletniej Szkoły Podstawowej w 

Samborowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Samborowie i 

wyjaśnienie poprawności zapisu mówiącego, że od 1 września będzie tam ewentualnie Zespół 

Przedszkolno-Szkolny. 

 

Głos zabrał Sekretarz Gminy i wyjaśnił, że w ustawie o systemie oświaty, która jeszcze 

częściowo obowiązuje oraz ustawie prawo oświatowe jest stwierdzenie, że „ilekroć się mówi 

o przedszkolu, rozumie się przez to szkołę” i dlatego jeżeli są szkoły różnego typu (a więc 

szkoła i przedszkole), może istnieć dalej wcześniej nazwany Zespół Szkół a w Tyrowie 

Zespół Szkolno-Przedszkolny. 

 

Radny Stanisław Korpusik poinformował, że będąc na zebraniu w Starych Jabłonkach, radni 

usłyszeli niepokojące słowa z ust rodziców, wobec szkoły w Zwierzewie. Radny zapytał, czy 

w tym temacie podjęto działania. 

 

Pani Ewa Malinowska Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu zapytała o jakie 

niepokojące słowa chodzi, ponieważ nic nie wie na ten temat. 

 

Radna Barbara Stabińska poinformowała, że na zebraniu jeden z rodziców dziecka, które 

chodziło do szkoły w Zwierzewie stwierdził, że „szkoła w Zwierzewie nie powinna istnieć”.  

 

Radny Łukasz Wolf wtrącił : „że jest problem wychowawczy w szkole w Zwierzewie”. 

 

Pani Malinowska odpowiedziała, że w poniedziałek odbędzie się spotkanie z dyrektorami 

szkół a następnie spotka się z komisją oświaty, ponieważ uważa, że współpraca pomiędzy 

organem a radą jest niezbędna. Informacje od radnych, którzy są przedłużeniem głosu 

mieszkańców, w kwestii funkcjonowania placówek oświatowych są bezcenne. Dalej dodała, 
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że należy wypracować konsensus aby dzieci w szkołach czuły się dobrze i chciały się uczyć. 

Pani Malinowska uważa, że rodzic w szkole powinien czuć się partnerem a nie złem 

koniecznym. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że najbliższa sesja planowana jest na dzień 28 marca br. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono 

 

Na tym dyskusje zakończono. 

 

Ad. 3. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXVIII Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 1115. 

Na tym protokół zakończono. 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                      Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 


