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P R O T O K Ó Ł Nr XXIX/17 

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

odbytej dnia 28 marca 2017 r. o godz. 10:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XXIX Sesji Rady Gminy Ostróda odbyły się dnia 28 marca 2017 r.  o godz. 10:00. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum (14 radnych na sali obrad) – prowadzący obrady Janusz Sadowski 

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

Prawnego Marzennę Koziorowską, obecnych kierowników urzędu: Ewę Malinowską 

Kierownika Referatu Oświaty Kultury i Sportu, Krzysztofa Ruczyńskiego Kierownika 

Referatu Gospodarki Komunalnej, Artura Lewartowskiego Kierownika Referat Rolnictwa i 

Gospodarki Przestrzennej, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie oraz 

radnych i sołtysów z terenu gminy Ostróda. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, aktualnie w sesji uczestniczy 14 radnych, 

(nieobecny radny Józef Wiśniewski).  

Lista obecności radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Lista obecności sołtysów - stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Janusz Sadowski powołał Wiceprzewodniczącą 

Rady Annę Lewandowską. 

Następnie Pan Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawia się w 

następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołów z obrad XXVII i XXVIII Sesji Rady Gminy Ostróda. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 

nowego ustroju szkolnego. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika  

w miejscowości Kajkowo. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów liczbowych 

stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych 

stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Tyrowo. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność Gminy Ostróda. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Górka. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych w miejscowości Ruś 

Mała gmina Ostróda. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Ostróda prowadzenia spraw  

z zakresu administracji rządowej, dotyczących grobów i cmentarzy wojennych. 

14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

W chwili obecnej przybył radny Józef Wiśniewski, aktualnie uczestniczy 15 radnych. 

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

uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości Kajkowo. 

Wójt poinformował, że przychyla się do wniosku rady i również uważa, że uchwała powinna 

być procedowana po zebraniu wiejskim, aby rozwiać wszelkie wątpliwości w sprawie 

usytuowania pomnika w miejscowości Kajkowo.  

Następnie Pan Bogusław Fijas złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 

zawodowych oraz nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych 

oraz obniżek dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach. Projekt 

był omówiony na komisji rady. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy Ostróda, dotyczący 

zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości 

Kajkowo. 

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. 

W dalszej części Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejny wniosek zgłoszony 

przez wójta, dotyczący wprowadzenia, projektu uchwały w sprawie wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli 

współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych oraz obniżek dla osób 

pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach. 

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

-„za” wnioskiem oddano – 15 głosów, 

-„przeciw” – 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek wójta. 

Projekt uchwały w sprawie wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

doradców zawodowych oraz nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów 

niepełnosprawnych oraz obniżek dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i 

przedszkolach, został wprowadzony jako pkt 5 porządku obrad, tj. w miejsce zdjętego z 

porządku obrad projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości Kajkowo. 

Przewodniczący Rady odczytał nowy porządek obrad. Uwag nie zgłoszono. 

W chwili obecnej Przewodniczący Rady udzielił głosu przedstawicielom Komendy 

Powiatowej Policji w Ostródzie. 

p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji Ruchu Drogowego Rafał Klimecki podziękował za 

umożliwienie spotkania i przedstawił ramowo zagadnienia, na temat: Krajowej Mapy 

Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz realizacji projektu: „Dzielnicowy Bliżej Nas”. 

Rzecznik prasowy KPP w Ostródzie Janusz Karczewski na podstawie prezentacji 

multimedialnej przedstawił informacje na temat działania Krajowej Mapy Zagrożeń 

Bezpieczeństwa. 

Karol Górnicki w/z Kierownika Rewiru Dzielnicowych przedstawił nowy projekt realizowany 

przez komendę, nt. „Dzielnicowy Bliżej Nas”. 

Kontakty telefoniczne dzielnicowych gminy Ostróda: 

- Cezary Papliński tel. 887 876 081, 

- Krzysztof Rogowski/ Krzysztof Wójcicki tel.  887 876 206. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXVII 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 XXVII sesji. 

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

15 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano – 15 głosów, 
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-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

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

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z XXVIII Sesji Rady 

Gminy. 

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 XXVIII Sesji Rady Gminy. 

Ad. 3. 

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

 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie : 

1. przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: 

,,Remont i adaptacja 5-ciu świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum 

Aktywności Społecznej”, 

2. powołania komisji do przeprowadzenia oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej 

na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 

3. powołania komisji przetargowej : 

- na przeprowadzenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa 

własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Morliny, oznaczonej jako 

działka ew. Nr 10/40, o pow. 2,0473 ha, 

- na przeprowadzenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa 

własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. 

nr 675/24, o pow. 0,1927 ha, 

4. zbycia nieruchomości mienia komunalnego (dotyczy nieruchomości gruntowych 

położonych w obrębie Międzylesie i Samborowo), 

5. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej dla zabudowy jednorodzinnej w m. Kątno / Kątno etap II”, 

6. planu rozwoju sieci dróg gminnych w Gminie Ostróda na lata 2017-2021, 

7. zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Ostródzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie (na miejsce 

Pani Ewy Salewskiej – Pani Magdalena Czarnowska), 

8. doprowadzenia przez Policję osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej, 

9. przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: 

,,Dowożenie dzieci w ramach projektu - Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”, 

10. wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy oraz dodatkowego dnia pracy  

w roku 2017 (dnia 2.05.2017 r. urząd nieczynny,  20.05.2017 r. urząd czynny), 

11. wojewódzkie halowe igrzyska samorządowe w Nidzicy. 

 

Spotkania, konferencje 
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1. Walne Zabranie Członków Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza 

Drwęcy. 

2. Przekazanie samochodów pożarniczych oraz podsumowanie roczne Staży Pożarnej w 

Ostródzie. 

3. Spotkanie z rodzicami Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu. 

4. Konferencja rozpoczynająca projekt „Szkolna akademia przyszłości” w Brzydowie. 

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

6. Zebrania sprawozdawcze OSP Stare Jabłonki, OSP Brzydowo, OSP Ornowo, OSP 

Idzbark, OSP Smykówko . 

7. Konferencja „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu 

Terytorialnego” w Olsztynie. 

8. Samorządowy Dzień Sołtysa. 

9. Narada dyrektorów gminnych placówek oświatowych. 

10. Turniej w tenisie stołowym mistrzostwa sołectw w Zespole Szkół w Samborowie. 

11. Spotkanie z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty. 

12. Konferencja z udziałem Anny Zalewskiej Minister Edukacji Narodowej. 

13. Spotkanie z Burmistrzem Miasta Ostródy w sprawie Festiwalu Muzyki Filmowej. 

14. Posiedzenie Rady Ludowych Zespołów Sportowych w Olsztynie. 

15. Udział w uroczystym otwarciu targów: „Twój Dom, Twój Ogród” oraz wręczenie 

nagrody „Żagiel Rozwoju”. 

16. Spotkanie Rady Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT. 

17. Podsumowanie kulturalno-sportowe roku 2016. 

18. Finał Gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Pietrzwałdzie. 

19. Prezydium Zarządu Gminnego Związku OSP w Ostródzie. 

 

Przygotowanie projektów uchwał zgodnie z porządkiem obrad sesji. 

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

Radna Barbara Stabińska w nawiązaniu do zatrudnienia Pani Magdaleny Czarnowskiej, 

prosiła o informacje w kwestii jej zatrudnienia.  

Pan Wójt wyjaśnił, że Pani Czarnowska była wcześniej zatrudniona w urzędzie gminy na 

zastępstwo, obecnie zawarto kolejną umowę na zastępstwo, tym razem za Panią Ewę 

Salewską, która obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim. 

 Ad. 4. 

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

ustroju szkolnego. 

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 - 8 głosów, 

-„przeciw” - 6 głosów, 
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-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIX/201/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, 

doradców zawodowych oraz nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów 

niepełnosprawnych oraz obniżek dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i 

przedszkolach. 

Radny Mieczysław Woźny zapytał: „czy do szkół, w których jest przypisanych najwięcej 

obwodów jest potrzeba zatrudniania wicedyrektorów szkół”. 

Pani Ewa Malinowska wyjaśniła, że zapisy ustawy mówią, że w szkołach powyżej 12 

oddziałów jest obowiązek powołania wicedyrektora i dlatego należy to uwzględnić. 

Radny Jarosław Pawszyk proponował, aby tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

pedagogów, zmienić z 22 godzin na 26. 

Pani Malinowska powiedziała, że zapis w uchwale dotyczy psychologów, logopedów, 

doradców zawodowych oraz nauczycieli współorganizujących w szkole lub przedszkolu 

kształcenie uczniów niepełnosprawnych w tym nauczycieli wspomagających. Dalej Pani 

Malinowska powołując się na art. 42 pkt 3 karty nauczyciela, omówiła zróżnicowane 

wysokości pensum w szkołach. 

Radny Jarosław Pawszyk po wysłuchaniu pani kierownik dalej proponował, aby pensum dla 

pedagogów szkolnych wynosiło 26 godzin a wszystkich pozostałych 22 godziny. 

Wójt Gminy Ostróda odnosząc się do propozycji radnego Pawszyka powiedział, że cieszy się, 

że radny dba o finanse gminy jednak uważa, że aby być konsekwentnym w swoich 

działaniach należy  szukać oszczędności wszędzie. Wójt tę uwagę skierował do radnego, 

ponieważ uważa, że radny nie wykazuje konsekwencji. Ponadto pan wójt powiedział, że 

gdyby dziś rada podniosła pensum, mógłby być problem ze znalezieniem nauczycieli. W 

stosunku do poprzedniej uchwały proponuje się zwiększyć pensum z 20 do 22 godzin. Pan 

Wójt mówił, że nie jest zwolennikiem maksymalnego zwiększania pensum, raczej będzie 

stawiał większe wymagania w stosunku do nauczycieli w zakresie jakości wykonywanej 

pracy. Pan Wójt prosił Radę o podjęcie uchwały zgodnie z przedstawionym projektem. 

Radna Lila Brzózka zapytała radnego Pawszyka, dlaczego chce podnieść godziny pensum do 

26. 

Jarosław Pawszyk wyjaśnił, że tabela na którą powoływała się pani kierownik określa 

godziny osób, które zajmują się w przedszkolach pięciolatkami i tam limit określony jest na 

25 godzin. 
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Radna Brzózka wtrąciła 22 godziny. 

Pan Pawszyk 25 godzin. 

Pani Brzózka 5-6 latki 22 godziny. 

Pani Kierownik wyjaśniła, że jeżeli chodzi o dzieci 3-4 letnie, tj. 25 godzin, osobny odziała 5 

latków 25 godzin, najczęściej są grupy 5-6 letnie i wynosi 22 godziny. 

Radny Jarosław Pawszyk uważa, że większym wysiłkiem dla nauczyciela jest bieganie za 

maluchami 3-4 letnimi, niż praca psychologa w szkole. Ponadto odnosząc sie do stwierdzenia 

wójta w kwestii szukania oszczędności radny powiedział: „ to co powiedziałem wcześniej nie 

do końca związane jest z oszczędnościami ale w zasadzie zachowany jest status quo, skoro z 

trzech klas gimnazjalnych i sześciu klas podstawówki, czyli 9 oddziałów, tracimy 1 oddział, 

czyli mniej więcej 11% dzieci przechodzi do organów prowadzących przez starostwa lub inne 

jednostki samorządowe. W związku z tym biorąc na siebie skutki reformy jednostki 

samorządowe powinny przejąć od nas nauczycieli, przejmując subwencję ok. 11% uczniów, 

także nie jest to oszczędność, próbuje zachować poprzednią wartość”. 

Pani Malinowska dopowiedziała, że należy pamiętać, że nauczyciel w szkole wykonuje swoje 

czynności w związku z pracą bezpośrednio z uczniem ale także na ich rzecz. Dalej wyjaśniła, 

że nauczyciel często przekracza 40 godz. tygodniowo wykonując inne obowiązki. 

Przypomniała, że poprzednia uchwała podjęta rok temu przez radnych  określała pensum 20 

godzin, obecnie proponuje się o 2 godziny więcej a to jest w przypadku logopedy ok. 8 dzieci 

więcej. 

Radna Brzózka wyjaśniła : „dodatkowo mamy dwie godziny karciane, które niby były 

zniesione przez panią minister a i tak nauczyciele pracują”. 

Pani Malinowska wyjaśniła, że nie ma godzin karcianych, nauczyciel oprócz zajęć 

dydaktycznych, prowadzi zajęcia związane z potrzebami uczniów, tymi którzy mają problemy 

z różnych przedmiotów jak i uczniami zdolnymi.  Godziny zostały usystematyzowane, były 

dwie godziny przypadające na nauczyciela a obecnie według potrzeb zgodnie z tym jak 

placówką zarządza dyrektor. 

Przewodniczący Rady zapytał radnego, czy podtrzymuje wniosek. 

Radny Jarosław Pawszyk wniosek podtrzymał i tym samym wnioskował o podniesienie 

pensum pedagogów z 22 godzin do 26, ponadto wyjaśnił, że jest to dodatkowe 6 godzin pracy 

nauczyciela za te same pieniądze. 

Przewodniczący Rady poddał wniosek radnego pod głosowanie. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 5 głosów, 

-„przeciw” - 10 głosów, 
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-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy nie przyjęła wniosku zgłoszonego przez radnego Jarosława Pawszyka. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli 

współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych oraz obniżek dla osób 

pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach. 

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” – 5 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIX/202/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych 

oraz nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów niepełnosprawnych oraz 

obniżek dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Głos zabrała Pani Ewa Malinowska Kierownik Ref. OKS, która poinformowała, że na 

konferencji z Minister Edukacji Narodowej usłyszała zapewnienia, że zostaną uregulowane 

godziny specjalistów. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych 

komisji problemowych Rady Gminy 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 - 13 głosów, 

-„przeciw” – 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XXIX/203/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda, 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych 

komisji problemowych Rady Gminy 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 - 13 głosów, 

-„przeciw” – 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIX/204/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda, 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Tyrowo. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” – 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIX/205/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

nadania nazwy drodze gminnej w miejscowości Tyrowo, stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 
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W chwili obecnej salę obrad opuścił radny Tomasz Klimecki, aktualnie uczestniczy 14 

radnych. 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” – 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 
zbycia nieruchomości mienia komunalnego, stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Ostróda. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” – 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Górka. 
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Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” – 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIX/208/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla miejscowości Górka - stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 12. 
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych w miejscowości Ruś Mała 

gmina Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

Radny Józef Wiśniewski zapytał: „ czy została sporządzona umowy pomiędzy 

Stowarzyszeniem w Małej Rusi a urzędem gminy”. 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że 14 marca podpisane zostało porozumienie dotyczące 

nieodpłatnego przekazania infrastruktury technicznej. 

Radny Mieczysław Woźny prosił o wyjaśnienie zapisów § 2, gdyż występują dwie różne 

nazwy Ruś Mała i Mała Ruś. 

Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu RGP wyjaśnił, że miejscowość nazywa się: Ruś 

Mała a obręb geodezyjny: Mała Ruś. 

Więcej uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” – 0 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów rekreacyjnych w miejscowości Ruś Mała gmina Ostróda, stanowi załącznik 

nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu 

administracji rządowej, dotyczących grobów i cmentarzy wojennych. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” – 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIX/209/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

przyjęcia przez gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, 

dotyczących grobów i cmentarzy wojennych, stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

Ad. 14.  

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Radny Jarosław Pawszyk zgłosił interpelacje w sprawie naprawy drogi gminnej na działce 

172/3 w Pietrzwałdzie, w której została wykonana sieć kanalizacyjna. Radny przypomniał, że 

w kwietniu 2016 r. zgłaszał do prac reklamacyjnych przywrócenie drogi do stanu pierwotnego 

oraz o obniżenie studzienki w Napromie. Tu Pan Pawszyk odczytał pismo z urzędu 

odpowiadające na zgłoszone wnioski. Z pisma wynika, że naprawa studzienki w Napromie 

oraz drogi w Pietrzwałdzie zostanie wykonane w terminie 20 maja 2016 r. Radny 

poinformował, że do dnia dzisiejszego, żadne prace nie zostały poczynione. Dalej radny 

przypomniał, że w 6 października 2016 r. wójt wyznaczył spotkanie przy przepompowni w 

Pietrzwałdzie, na którym miały być przekazane wszelkie uwagi ustnie, jednak tego dnia nikt z 

przedstawicieli urzędu nie przybył. Pan Pawszyk nadmienił, że niejednokrotnie na komisjach 

wnioskował o naprawę drogi. „ Droga na dzień dzisiejszy jest załatana błotem, destruktem, 

czymś jeszcze i woda opadowa wszystko to zabiera”. Radny prosił o odpowiedź na piśmie w 

tej sprawie. 
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Radny Mieczysław Woźny w imieniu druhów OSP Reszki i OSP Smykówko podziękował za 

wsparcie jednostek, jednocześnie przekazał prośbę o dalsze wsparcie. 

Sołtys sołectwa Nastajki Pan Jarosław Kowalczyk zgłosił uwagę w kwestii odbioru odpadów 

wielkogabarytowych. Poinformował, że samochód przejechał przez wieś pusty i zapytał 

wójta, czy możliwe byłoby postawienie kontenera. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że zadanie własne gminy jakim jest utrzymanie porządku 

i czystości zostało przekazane związkowi gmin i tam należy kierować wszelkie uwagi. W 

przypadku przeprowadzenia akcji sprzątania w danej miejscowości, należy sprawę zgłosić do 

związku, jeśli usługa nie mieści się w ramach płaconej składki, gmina musi zapłacić. Należy 

zadbać o to indywidualnie, ponieważ obecne jeszcze gniazda funkcjonują nielegalnie. Wójt 

mówił, że w przypadku braku środków w budżecie, mieszkańcy będą musieli prywatnie 

zamówić kontener. 

Pan Kowalczy powiedział, że na początku przeprowadził taką akcje, jednak śmieci znowu się 

pojawiły, dodał: „miało być, taniej?”. 

Wójt dalej mówił o systemie gospodarki odpadami, który został scedowany na Związku Gmin 

„Czyste Środowisko”. 

Pan Kowalczy twierdzi, że niezrozumiałe jest wydatkowanie środków, na przejazd 

samochodu „na pusto”. 

Pan Fijas prosił, o zgłaszaniu problemów na bieżąco, nie czekając do sesji. 

Pan Kowalczyk dalej mówił, że samochód jeździ fikcyjnie, co mogą potwierdzić sołtysi ze 

Smykówka i Smykowa. 

Pan Janusz Sadowski podkreślił, że należy interweniować w sprawie tego samego dnia nie 

czekając do sesji i powiedziała, że w Turznicy samochód odebrał odpady. 

Radny Witold Bojar mówił o braku wiedzy mieszkańców na temat odpadów 

wielkogabarytowych. 

Sołtys sołectwa Lubajny Jan Ilnicki uważa, że zakład w Rudnie powinien przyjmować opony 

od maszyn rolniczych i kombajnów. Mówił o problemie zalegających opon. 

Wójt Gmin Ostróda przyjął uwagę za słuszną i stwierdził, że należałoby w tym temacie 

wyasygnować środki w budżecie i przeprowadzić akcje jeszcze przed świętami. 

Sołtys sołectwa Smykówko Dominik Serafin w odniesieniu do znajdującego się gniazda przy 

blokach w Smykówku poinformował, że opróżnianie jednego kontenera, który przypisany jest 

do 300 osób, jest stanowczo za mało. Pan Serafin nadmienił, że mieszkańcy godzą się na 

system workowy, jednak przy braku kotłowni i funkcjonowaniu w mieszkaniach pieców CO 

brak jest miejsca na składowanie worków.  

Pan Wójt wyjaśnił, że w przypadku zabudowy wielorodzinnej, gdzie utworzona jest 

wspólnota pojemniki duże zostają.  
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Pan Serafin wyjaśnił, że chodzi o częstotliwość wywozu. 

Pan Wójt odpowiedział, że częstotliwość wywozu została ustalona przez Zgromadzenie 

Związku. Aktualnie stawki wywozu odpadów nie ulegają zmianie, budżet związku się 

bilansuje, od 1 kwietnia wchodzą nowi operatorzy. Uchwała związku mówi, że w okresie 

letnim wywozi się odpady dwukrotnie w miesiącu, natomiast w okresiezimowym jeden raz w 

miesiącu. Jeśli zostanie zwiększony wywóz odpadów, to wzrośnie wartość podatku 

śmieciowego. Wójt mówił o problemie masowym odpadów plastikowych. 

Pan Szymon Woźniak Sołtys sołectwa Rudno przedstawił problem zanieczyszczenia terenów 

w Rudnie na działce, na której znajdowały się stare kutry. Pan Woźniak przedstawił obecnym 

zdjęcia zanieczyszczonego terenu. 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił,  że komisja rady nie jest władna, żeby sprawą się zajęła, 

ponieważ ma ograniczone kompetencje. Wójt proponował przekazać sprawę do nadzoru 

budowlanego mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Ostródzie. 

Radny Andrzej Bartnicki (Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego Rolnictwa i 

Ochrony Środowiska) w nawiązaniu do przedstawionej w dniu dzisiejszym prezentacji KPP w 

Ostródzie na temat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, proponował zgłosić tam 

problem. Pan Bartnicki wyjaśnił, że właściciel działki zgodnie z ustawą odpowiada za jej 

porządek.  

Następnie odnosząc się do zgłoszonego problemu sołtysa Sołectwa Smykówko stwierdził, że 

problem istnieje w zbyt małej ilości zabezpieczonych przez wspólnotę pojemników do ilości 

osób. Ponadto nawiązując do wypowiedzi Wójta na temat działania związku twierdzi, że 

związek działa coraz gorzej. Jako przykład radny podał wyrzuconą na pętli autobusowej w 

Lipowcu wersalkę i pytał: „kto ma za to zapłacić?”. Ponadto uważa, że na terenie związku 

gmin za gospodarkę odpadami odpowiada związek i w tym przypadku, jeśli związek nie ustali 

właściciela, powinien sam ponieść koszty odbioru wersalki. 

Sołtys sołectwa Zajączki ponownie zgłosił problem odpadających kamieni na moście w 

Zajączkach. 

Wójt odpowiedział, że most znajduje się na drodze powiatowej i władnym interwencji w 

sprawie jest powiat. 

Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowina wyraziła zadowolenie z funkcjonującego 

systemu workowego, podkreśliła dobrą współpracę ze związkiem i prosiła o informacje w 

sprawie ptasiej grypy.  

Pan Wójt potwierdził, że nadal obowiązuje zakaz wypuszczania drobiu.  

Radna Barbara Stabińska zapytała: „czy do szkoły w Starych Jabłonkach będą przyjmowani 

nauczyciele z zewnątrz, czy będą dokonane przesunięcia wewnątrz  gminy”. 

Pan Wójt powiedział, że sprawy kadrowe, personalne w szkołach zakończą się z końcem maja 

i wówczas będą pełne informacje. Podania są składane przez nauczycieli z naszej gminy jak i 



 

15 
 

z zewnątrz. Wójt zapewnił, że do tego czasu będzie również przedstawiona informacja na 

temat funkcjonowania oświaty po wprowadzeniu reformy. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Teresie Szłykowicz sołtys sołectwa Ornowo, która 

nawiązując do projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, 

zapytała, czy zbycie dotyczy małych pojedynczych działek. 

Wójt potwierdził, że teren dotyczy gruntów po  byłej plantacji porzeczek. 

Następnie Pan Sadowski udzielił głosu Panu Kiersnowskiemu mieszkańcowi Kajkowa, który 

zabrał głos w sprawie jak stwierdził „nieszczęsnego pomnika”. Nawiązując do 

zorganizowania planowanych konsultacji proponował, aby każda ze stron powołała 

trzyosobowy zespół i dokonała wyboru mediatora. Pan Kiersnowski uważa, że tylko taka 

forma nada porządek sprawie, która jest jak twierdzi „i tak zaogniona” i trwa bardzo długo. 

Ponadto mieszkaniec wyraził swój żal, że ze stroną protestująca nikt nie rozmawia 

„kompletnie” a na złożony protest nie otrzymuje odpowiedzi. Pan Kiersnowski powiedział, że 

w tej sprawie otrzymał jedynie telefon od pana wójta z pretensją, „że coś ja tam robię, że go 

oskarżam, chociaż to nie miało miejsca, groził mi sprawą sądową”.  

Wójt wtrącił: „oczywiście, że pan mnie oskarża”. 

Pan Kiersnowski: „przepraszam, ja panu nic nie zrobiłem, nie ubliżyłem”. 

Wójt : „ja panu pisma przekażę na zebraniu”. 

Pan Kiersnowski: „nie, panu doniesiono, tak pan powiedział”. 

Pan Kiersnowski uważa, że wszystko zostało zaplanowane ze strony urzędu łącznie z umową 

ze szczegółami, mimo odmiennych zaleceń Instytutu. Ponadto Pan Kiersnowski twierdzi, że: 

„miejsce to przez naszych ojców i dziadków, mieszkańców Kajkowa zostało wskazane na 

miejsce modlitwy a ktoś próbuje to zakłócić, stawiając 6 metrowy pomnik, kapliczka ma 

niecałe 5 m, czyli już pewna dominacja” i uważa, że : „przeniesienie pomnika o 15 m,  

niczego nie zmieni”. Pan Kiersnowski reasumując proponował, aby pomnik powstał „nie pod 

orłem pruskim tylko pod  krzyżem”. 

Przewodniczący Rady powiedział, że uchwała została zdjęta z porządku obrad, ponieważ 

Rada chce zapoznać się z opinią mieszkańców, aby mogła podjąć stosowna decyzję. Pan 

Sadowski mówił o planowanym w najbliższym czasie zebraniu wiejskim, w którym będzie 

uczestniczył sołtys, wójt, radny i mieszkańcy Kajkowa. 

Pan Kiersnowski zapytał : „kiedy Rada dowiedziała się o proteście”. 

Wójt Gminy Ostróda powiedział: „ja swojego czasu, temu tematowi nie poświęciłem nawet 

minuty, ale jestem po to, proszę pana, że jeśli są sygnały, jeśli jest wola mieszkańców, 

zainterweniowałem. Zależało mi na tym, żeby te eksponaty po prostu nie zaginęły. Moja 

interwencja polegała na tym, żeby szybko zabrać te eksponaty  z naszej komendy powiatowej, 

bo niestety tam najczęściej giną takie eksponaty, bo one mają określoną wartość. Czasami 

proszę państwa, ktoś podjeżdża, podszywa się, delikatnie powiem najciemniej pod latarnią. 
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Takie rzeczy się wywozi, bo one mają wartość, pan dokładnie wie, że one mają dużą 

wartość”. Wójt wyjaśnił, że nie jest inicjatorem i  jedynie ze względów formalnych pewne 

sprawy muszą zostać podejęte na forum rady. Ponadto przypomniał, że podjęta wcześniej 

uchwała przez Radę nie została zrealizowana przez wójta oraz, że żadne środki na ten cel nie 

zostały wyasygnowane z budżetu gminy. Wójt dalej mówił :„faktem jest, że wykonałem do 

pana telefon, że z ust pana padły pomówienia w stosunku do mojej osoby to są też fakty, tylko 

ja powiem, ja się takimi sprawami nie zajmuje, to pan w jakimś sensie uknuł sobie, że ja tym 

żyje i że dla mnie jest to temat priorytetowy”. Pan Bogusław Fijas zapewnił Pana 

Kiersnowskiego, że dla wójta temat nie jest priorytetowy a swoje działania wykonuje jedynie 

w kwestii formalnej. Na zakończenie Pan Wójt poparł pomysł Pana Kiersnowskiego i prosił, 

aby mieszkańcy Kajkowa porozumieli się w tej sprawie, poszukali optymalnego rozwiązania, 

zorganizowali zebranie wiejskie a wówczas Rada przychyli się do większości ogółu, a Wójt 

uchwałę wykona nie angażując środków. Wójt zapewnił, że ani Wójt ani Rada nie 

przekroczyli swoich kompetencji. 

Pan Kiersnowski podziękował wójtowi za złożone deklaracje i dodał, że pana wójta nie 

pomówił i ponownie wspomniał o braku udzielenia odpowiedzi przez wójta na złożony 

protest. 

Wójt zapytał Pana Kiersnowskiego, jakiej odpowiedzi spodziewał się od wójta na złożony 

protest. 

Pan Kiersnowski stwierdził, że mieszkańcy są zbulwersowani tym, że od półtora roku nie ma 

odpowiedzi. 

Wójt uważa, że pewnym „przesadyzmem” jest stwierdzenie, że „mieszkańcy”, ponieważ nie 

wszyscy mieszkańcy Kajkowa podpisali się pod protest, lecz określona część. Wójt prosił, 

aby osoby protestujące razem z radnym i sołtysem poszukali właściwego porozumienia w tej 

sprawie. 

Przewodniczący Rady zapewnił, że Rada nie będzie ingerować w ustalenia mieszkańców 

Kajkowa i jest przekonany, że sprawa zostanie polubownie załatwiona. 

Radny Mieczysław Woźny powiedział, że na ostatniej sesji złożone zostało pismo, podpisane 

przez dwie rady sołeckie i dwóch radnych, dotyczące remontu drogi w Reszkach. Radny 

powołując się na zapisy statutu, które określają termin udzielenia odpowiedzi zapytał wójta, 

dlaczego nie zostało zajęte żadne stanowisko. 

Pan Wójt odpowiedział, że względów pogodowych droga nie została wyremontowana i 

zapewnił, że  w najbliższym czasie będzie wykonany gruntowny remont drogi. 

Radny M. Woźny podkreślił, że na złożone pisma wypada udzielić odpowiedzi. Dalej radny 

nawiązując do spotkania wójta z przedstawicielami Koła Łowieckiego „Drwęca”, prosił o 

informacje ze spotkania. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że spotkanie odbyło się z inicjatywy Starosty i dotyczyło 

umowy dzierżawy terenów Koła Łowieckiego „Drwęca”. Wójt wspomniał, że jest to jedyne 
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koło, z którym rolnicy nie mogą się porozumieć w kwestii szacowania szkód i dlatego razem 

z przedstawicielami Izby Rolniczej potwierdzony został fakt, że koło nie wywiązuje się ze 

statutowego obowiązku. Dalej Pan Fijas poinformował, że razem ze Starostą nie widzą 

dalszej współpracy z zarządem koła. Reasumując Pan Wójt poinformował, że Starosta 

podpisał z Kołem Łowieckim „Drwęca” umowę na dzierżawę a szefostwo koła podało się do 

dymisji. 

W dalszej części Wójt Gminy Ostróda na prośbę radnego Stanisława Korpusika, omówił 

genezę i przebieg dotychczasowych prac związanych z usytuowaniem pomnika na Placu 

Mariackim w Kajkowie. 

Pani Teresa Pych Sołtys sołectwa Ostrowin prosił o informacje w sprawie kanalizacji wsi 

Ostrowin. 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas odpowiedział, że w kwietniu zostanie podpisana umowa 

z Urzędem Marszałkowskim i w tym roku będą rozpoczęte prace. 

Radny Marek Szostek zapewnił, że w sprawie kanalizacji w Ostrowinie postulował na 

posiedzeniu komisji. 

Pan Szymon Woźniak zapytał: „czy znany jest wójtowi termin rozpoczęcia przebudowy drogi 

Smykowo-Rudno”. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że droga jest powiatowa i wójt nie jest adresatem 

zgłoszonego pytania. 

Następnie Wójt Gminy Ostróda przekazał Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

za 2016 rok. 

Pan Janusz Sadowski przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowych. 

Radny Jarosław Pawszyk zapytał: „czy istniałaby możliwość podania na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej wykazu gruntów rolnych, które można wydzierżawić”. 

Wójt Gminy stwierdził, że uwaga jest słuszna i informacje zostaną umieszczone na stronie 

gminy. 

Pani Elżbieta Tomczyk sołtys sołectwa Tyrowo w nawiązaniu do podjętej uchwały w sprawie 

nadania nazwy ul. Lazurowej w Tyrowie powiedziała, że: „nazwa jest piękna, jednak ulica 

powinna nazywać się błotna, gdyż jest w bardzo złym stanie”. 

Wójt Gminy odpowiedział, że droga będzie w najbliższym czasie remontowana – gruzowana i 

stwierdził, że drogę tę rozjeździły Lasy Państwowe. 

Następnie Pani Tomczyk, zapytała o termin rozpoczęcia prac przy boisku szkolnym w 

Tyrowie. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że najbliższy termin aplikowania o środki z funduszy 

unijnych na boiska wyznaczony jest na miesiąc maj. Wójt mówił o bardzo dużych potrzebach 
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gmin i nieadekwatnych środkach  Urzędu Marszałkowskiego. Dalej Pan Fijas przedstawił 

informacje na temat konkursów unijnych, m.inn. gmina pozyskała środki na remont wiaduktu 

w Glaznotach na kwotę 1 mln 700 tys. oraz przygotowuje projekt na remont parku w Durągu. 

Radny Mieczysław Woźny sprostował, że nie Lasy Państwowe rozjeździły drogę, tylko firmy 

transportowe.  

Wójt stwierdził, że firmy transportowe wykonują usługi na zlecenie lasów. 

Radny Jarosław Pawszyk wyjaśnił, że transport odbywa się na zlecenie osoby, która zakupiła 

drewno. 

Wójt zgodził się z radnym i dodał, że szuka winnych u źródła. 

Radny Jarosław Pawszyk poinformował o możliwości skorzystania z programów  Lasów 

Państwowych w zakresie partycypacji kosztów remontów dróg gminnych.  

Pan Fijas powiedział, że trwają rozmowy z nadleśnictwem na temat pozyskania środków na 

ten cel. 

Na tym dyskusje zakończono. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono 

Ad. 15. 

Odpowiedzi na interpelacja zgłoszone na poprzednich sesjach.  Nie zgłoszono. 

Ad. 16. 

Wolne wnioski i informacje. Nie zgłoszono. 

Ad. 17. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXIX Sesji Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 1120. 

Na tym protokół zakończono. 

 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Anna Lewandowska      Janusz Sadowski 


