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P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/17 

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

odbytej dnia 9 czerwca 2017 r. o godz. 13:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 12 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, 

nieobecni: A. Lewandowska, T. Klimecki, M. Szostek) – prowadzący obrady Janusz 

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

Gminy Cezarego Wawrzyńskiego, Skarbnika Gminy Teresę Ołowską, Radcę Prawnego 

Marzennę Koziorowską, Kierowników Referatu Urzędu Gminy,  radnych oraz sołtysów  

gminy Ostróda. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Łukasza Wolfa. 

 

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

następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym  

z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2016 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Wójtowi 

Gminy Ostróda absolutorium z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

W tym punkcie: 

1/ wystąpienie Wójta Gminy Ostróda : 

   - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdania finansowego  

                   gminy za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 

2/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  

     o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz  

     z informacją o stanie mienia komunalnego, 

3/ dyskusja nad sprawozdaniami, 

              4/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

                   ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2016 rok, 

5/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

    Ostróda za 2016 rok, 

6/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  

     o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 

     Wójtowi Gminy Ostróda za 2016 rok,  

7/  dyskusja,  

8/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium 

    z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok.       

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 r. 
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6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład 

Obsługi Komunalnej w Ostródzie”  i nadania mu statutu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami,  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

zwierzęcych i ich części. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na 2017 rok. 

9. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.        

 

Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas złożył wnioski o wprowadzenie do porządku obrad 

następujących projektów uchwał: 

-  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych 

w obrębie Ryn gmina Ostróda. 

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie Ryn gmina 

Ostróda. 

- projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie Kajkowo gmina 

Ostróda. 

Przewodniczący Rady poddał zgłoszone wnioski pod głosowanie. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszone wnioski Wójta, tym samym wprowadzając 

zmiany do porządku obrad : 

-Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych 

w obrębie Ryn gmina Ostróda, otrzymał pkt 9. 

-Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie Ryn gmina 

Ostróda, otrzymał pkt 10. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie Kajkowo gmina 

Ostróda, otrzymał pkt 11. 

Pozostałe punkty porządku obrad XXXI sesji otrzymały punkty od nr 12 do nr 15. 

 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę. 

                                         

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 



 

3 
 

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

wyłożony do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady jak i dostępny jest na sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

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

sesji. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 

12 radnych. 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

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

Ad. 3. 

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

Ostróda. 

W trakcie przedstawianego sprawozdania na sale obrad przybyła radna Anna Lewandowska, 

aktualnie w sesji uczestniczy 13 radnych. 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie: 

 

1. Ustalenia szczegółowych zasad ewidencji środków z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Przebudowa świetlic 

wiejskich na terenie Gminy Ostróda w miejscowościach Glaznoty i Grabinek”. 

2. Przekazania sprawozdania finansowego Gminy Ostróda za 2016 rok. 

3. Zbycia nieruchomości mienia komunalnego: 

- przeznacza się do sprzedaży część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 

Grabin, oznaczonej jako dz. ew. nr 49/7, o pow. 0,1183 ha. 

- przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości 

gruntowej, położonej w obrębie Kajkowo, oznaczonej jako dz. ew. nr 142/40, o pow. 

0,0598 ha. 

4. Powołania komisji przetargowej: 

-  na sprzedaż części nieruchomości położonej w obrębie Idzbark, oznaczonej jako  

  dz. ew. nr 258/2, o pow. 0,2170 ha;  

           -   na sprzedaż kompleksu dwóch działek położonych w obrębie Górka, jako dz. ew.  

               nr 36/6 o pow. 0,0356 ha i nr 35/7 o pow. 0,0441 ha. 

           -   na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 

               Samborowo, dz. nr 676/11 o pow. 0,1631 ha, dz. nr 676/12 o pow. 0,1491 ha, dz. nr 

               676/13 o pow. 0,1556 ha, dz. nr 676/18 o pow. 0,1663 ha, dz. nr 676/19 o pow.  

               0,1637 ha. 

 -  na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 

               Morliny, oznaczonej jako dz. ew. nr 10/40 o pow. 2,0473 ha; 
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            -  na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kątno,  

               oznaczonej jako dz. ew. nr 97/2 o pow. 0,1652 ha. 

5. Powołania komisji na okoliczność upadku roju pszczół w pasiekach Pana Kamila 

Kaźmierskiego. 

6. Ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością 

pracodawcy, używanych przez pracowników do odbycia podróży służbowej oraz  

w celach służbowych do jazd lokalnych. 

7.  Nabycia nieruchomości: 

-  nabywa się odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda dwie nieruchomości gruntowe o pow. 

0,0132 ha i o pow. 0,0280 ha położone w obrębie Kajkowo oraz nieruchomość 

gruntową o pow. 0,0654 ha w Starych Jabłonkach. 

8. Podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 

ustawy o finansach publicznych (dot. m.inn. wykonania budżetu gminy za 2016 r., 

umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty, zwolnień z podatku, ulg w zapłacie podatku  

i inne). 

9. Zmiany budżetu gminy Ostróda na 2017 rok. 

10. Ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia 

specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie 

w 2017 r. 

11. Pierwokupu nieruchomości (nie skorzystano z prawa pierwokupu nieruchomości w 

miejscowości Szafranki). 

12. Wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda 

zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 298/3 o pow. 0,2867 ha, 

położonej w obrębie Tyrowo, na okres 3 miesięcy. 

13. Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zadań inwestycyjnych: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej Kajkowo – Lichtajny” oraz „Budowa kanalizacji 

sanitarnej do działki nr 80/123 w m. Lichtajny obręb Lipowiec”. 

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

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. 

15. Powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie oraz wyznaczenia przewodniczącego 

komisji. 

16. Powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie oraz wyznaczenia przewodniczącego 

komisji. 

Spotkania, konferencje 

1. Podpisanie umowy na realizację operacji pn. ”Przebudowa świetlic wiejskich na 

terenie Gminy Ostróda w miejscowościach Glaznoty i Grabinek”. 

2. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. 

3. Gminne Zawody sportowo - pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarnych – Idzbark. 

4. Gminne Zawody sportowo - pożarnicze Ochotniczych Staży Pożarnych – Stare 

Jabłonki. 

5. Zarząd Związku oraz Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego 

„Czyste Środowisko”.   

6. Spotkanie z Panią Bożeną Przesław Nadleśniczy Nadleśnictwa Jagiełek. 

7. Spotkanie z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych. 

8. Udział w Sesji Rady Powiatu w Ostródzie. 

9. Spotkania z firmą Model-Art. 

10. Działania pomocowe po pożarze budynku w Nastajkach. 
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Ponadto, Wójt Gminy poinformował o możliwości wsparcia finansowego pogorzelców z 

Nastajek wspomniał, iż została opracowana nowa mapa dowozu uczniów do szkół w związku 

z reformą oświaty oraz odniósł się planowanego w sołectwie Rudno protestu mieszkańców w 

sprawie drogi Smykowo-Rudno. Pan Bogusław Fijas poinformował, że w tym celu planuje 

zorganizować zebranie wiejskie z mieszkańcami w dniu 13.06.2017 r. o godz. 19
00

. 

 

Uwag i wniosków w tym punkcie nie zgłoszono. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2016 r. oraz podjęcie 

uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z  tytułu wykonania 

budżetu gminy za 2016 rok. 

 

W tym punkcie: 

1/ wystąpienie Wójta Gminy Ostróda : 

 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi 

Fijasowi, który poinformował, że dokumenty podlegające przedstawieniu na niniejszej sesji, 

tj. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 r. wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2016 r. zostały przedłożone 

Państwu radnym w terminach ustawowych i były przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej oraz 

wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy. 

 

Następnie Wójt Gminy Ostróda informacyjnie przedstawił zawartość w/w dokumentów. 

Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Uwag do przedstawionego przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdania nie zgłoszono. 

 

2/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 

za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Ostróda za 2016 rok. 

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-219/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Olsztynie z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 
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Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2016 rok, stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

 

3/ dyskusja nad sprawozdaniami, 

 

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Ostróda po dokonaniu analizy sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2016 r. sprawozdania finansowego gminy za 2016 r. oraz informacji 

o stanie mienia komunalnego, nie wnieśli uwag, tym samym wnioskowali o zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2016 r. 

oraz o udzielenie Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium. 

 

4/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2016 rok, 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXI/222/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania 

budżetu za 2016 rok - stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

5/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Ostróda za 2016 rok, 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Wiśniewski przedstawił wniosek Komisji 

Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 2016 r. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 

2016 rok - stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

6/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2016 rok,  

 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku 
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Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Ostróda 

absolutorium za 2016 rok. 

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-320/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Olsztynie z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Ostróda w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 2016 rok 

- stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

7/ dyskusja, 

Uwag w tym punkcie nie zgłoszono. 

 

8/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” były - 2 głosy, 

-„wstrzymujących się” było - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXI/223/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 

2016 rok -  stanowi załącznik nr 9  do protokołu.  

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas oraz Przewodniczący Rady  Janusz Sadowski wręczyli 

kwiaty Pani Teresie Ołowskiej Skarbnikowi Gminy Ostróda, dziękując za pracę nad 

budżetem gminy Ostróda w roku 2016. 

Ad. 5. 

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

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy. 

Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 13 radnych. 
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-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXI/224/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie 

zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. 

„Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXI/225/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej 

w Ostródzie” i nadania mu statutu - stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano – 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

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

Uchwała Nr XXXI/226/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i 

spalarni zwłok zwierzęcych i ich części -  stanowi załącznik nr 12  do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2017 rok. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXI/227/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok - stanowi załącznik nr 13  

do protokołu. 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda 

w obszarze działek położonych w obrębie Ryn gmina Ostróda. 

Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej udzielił odpowiedzi na zapytanie 

radnego Andrzeja Bartnickiego w kwestii właściciela działek oraz kosztów planu.  

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

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

Uchwała Nr XXXI/228/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w 

obrębie Ryn gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie Ryn gmina 

Ostróda. 

Radny Mieczysław Woźny pytał, czy na tym etapie nie powinno się podjąć rozmów z 

mieszkańcami. 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że mieszkańcy wyrażają swoją opinię dopiero na etapie 

wykonywania planu i poinformował, że na przedmiotowych działkach planuje się zabudowę 

rezydencjonalną. 

Radny Jarosław Pawszyk prosił Kierownika Referatu RGP Artura Lewartowskiego o szersze 

informacji na temat planu. 

Pan Lewartowski powiedział, że na etapie przystąpienia do sporządzenia planu szczegółów 

nie omawiano, jednak założenia są takie, że działki mają być o znacznie dużej powierzchni 

dla osób zamożnych. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXI/229/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

obszarze działek położonych w obrębie Ryn gmina Ostróda – stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu. 

Ad. 11. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie Kajkowo gmina 

Ostróda. 
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Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXI/230/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

obszarze działek położonych w obrębie Kajkowo gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 16 

do protokołu. 

Ad. 12. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

Sołtys sołectwa Smykówko nawiązując do przedstawionych w sprawozdaniu wójta informacji 

na temat planowanych remontów dróg zapytał, dlaczego w wykazie nie została ujęta droga w 

Smykówku. Pan Serafin widzi potrzebę remontu drogi między blokami w Smykówku. 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że pomoc ANR dotyczy dróg, które warunkowo 

przejmuje gmina i wyjaśnił, że droga o której mówi pan sołtys jest drogą gminną nie 

agencyjną. Ponadto Wójt uważa, że droga w Smykówku jest w dobrym stanie, ponieważ jest 

wykonana z płyt. Zapewnił, że na terenie gminy są drogi, które wymagają pilniejszych 

remontów i dodał, że gminy nie stać na położenie nakładki i odwodnienie drogi w 

Smykówku. 

Pani Halina Boniecka sołtys sołectwa Stare Jabłonki wnioskowała o ponowny remont ul. 

Tęczowej twierdząc, że  po wykonanym remoncie droga jest w gorszym stanie niż była oraz 

zgłosiła problem wystającej studzienki na drodze przy ul. Kościelnej w Starych Jabłonkach.  

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że znane są mu prace poczynione na ulicach w Starych 

Jabłonkach i stwierdził, że ul. Kościelna zostanie gruntownie wyremontowana  w momencie 

pozyskania destruktu, natomiast ul. Tęczowa zostanie dokończona po wykonanej budowie 

oświetlenia ulicznego. 

Radna Barbara Stabińska kolejny raz wnioskowała o wykonanie bezpiecznego przejścia dla 

pieszych na drodze krajowej. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że niejednokrotnie zgłaszał wniosek do GDDKiA o 

budowę bezpiecznego przejścia w tym rejonie, zgadza się z radną, że miejsce jest wyjątkowe 

niebezpieczne, jednakże decyzja leży po stronie generalnej dyrekcji. Pan Fijas przedstawił 
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informacje na temat nowych planów GDDKiA w sprawie przebiegu objazdu dróg przez teren 

Starych Jabłonek i zapewnił, że ponowi wniosek w tym temacie. 

Radna Barbara Stabińska zapytała o kwestie stawiania ekranów w Zawadach Małych. 

Wójt odpowiedział, że nie są mu znane takie plany. 

Radny Mieczysław Woźny w nawiązaniu do podjętej na poprzedniej sesji uchwały w sprawie 

zmian w budżecie i przeznaczeniu środków w kwocie 1.500zł na zakup sztandaru dla 

Komendy Powiatowej Policji powiedział, że śledząc BIP Urzędu Gminy oraz Dzienniki 

Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego nie znalazł uzasadnienia do uchwały. 

Radny twierdzi, że jeżeli uchwała posiada uzasadnienie, jest czytana na sesji i przedstawiana, 

to powinna być publikowana w komplecie. Ponadto Pan Woźny przypomniał, że podejmując 

tę uchwałę zgłaszał uwagi co do zasadności przekazania środków na sztandar dla policji i 

dlatego radny twierdzi, że z uwagi na brak opublikowania uzasadnienia: „szary człowiek, 

zwykły Kowalski nigdy się nie dowie na co te pieniądze były przeznaczane, chyba, że 

wystąpi z zapytaniem publicznym do organu”. Radny pytał, dlaczego uzasadnienie nie zostało 

przekazane do publikacji. 

Pan Bogusław Fijas prosił o wyjaśnienie Sekretarza Gminy Ostróda Cezarego 

Wawrzyńskiego. 

Pan Cezary Wawrzyński wyjaśnił, iż radni otrzymują do pracy w komisjach projekty uchwał 

wraz z uzasadnieniem, natomiast uchwały publikowane są bez uzasadnienia dodał, że jest to 

norma ogólnopolska, uzasadnienie jest składową projektu. 

Pan Woźny poinformował, że w tej sprawie spotkał się z przedstawicielami  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie, którzy po przeanalizowaniu ustaw zgodnie twierdzą, że w takiej 

kwestii uzasadnienie jest integralną częścią uchwały. Radny uważa, że przekazana została 

niepełna uchwała i skoro była omawiana na komisjach to powinna być przekazana do 

publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Warm.-Mazur. jak i Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej. 

Sekretarz Gminy Ostróda powiedział, że urząd nie opiera się na rozmowach, lecz na oficjalnej 

korespondencji i póki co RIO nigdy nie zakwestionowała tego jak i co gmina przekazuje do 

publikacji. Pan Sekretarz prosił, aby radny nie wprowadzał w błąd opinii publicznej i 

zapewnił, że gdyby było tak, jak radny uważa, to urząd otrzymałby odpowiednie pismo z 

żądaniami.   

Radny Woźny zapewnia, że pan Naczelnik Regionalnej Izby Obrachunkowej powiedział, że 

skoro było uzasadnienie, to winno być dołączone do uchwały. 

Wójt Gminy Ostróda nadmienił, że każdy projekt uchwały ma dołączone uzasadnienie. 

Pan Woźny, :”ale w dzienniku nie ma uzasadnienia.” 

Wójt: „bo się nie publikuje”. 
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Radny Woźny: „nieprawda”. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusje w tym temacie. 

Następnie Wójt Gminy Bogusław Fijas poinformował, że dnia 12.06.2017 r. zostanie 

podpisana umowa z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na budowę 

kanalizacji w Ostrowinie oraz stacji uzdatniania wody. 

W dalszej części radny Mieczysław Woźny wystąpił z uwagą w sprawie wykonanego 

częściowego remontu drogi Reszki – Bałcyny. Radny na podstawie udzielonej odpowiedzi 

Wójta Gminy Ostróda na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat 

kosztów gruzu i mieszanki stabilizującej twierdzi, że drogi remontowane są  bardzo drogo i 

uważa, że jeśli wszystkie drogi będą w taki sposób wykonywane, to nigdy nie zostaną 

wyremontowane. Pan Woźny poinformował, że w gminie Ostróda gruz betonowy kupuje się 

za cenę 43,05zł brutto za 1 tonę. Dalej radny poinformował, że pozwolił sobie wystąpić z 

zapytaniem do firm i znalazł ofertę handlową w miejscowości Fijewo-Lubawa na zakup gruzu 

betonowego za cenę 22,00 zł netto za 1 tonę a mieszankę stabilizująca 45,00zł netto za 1 tonę. 

I dodał, że ostatnio firma przywiozła transport mieszanki do p. Zakrzewskiego koło Rudna za 

ok. 30zł za 1 tonę. Radny powiedział, że w dniu dzisiejszym spotkał się z pracownikiem Z. 

Tomczykiem, który przedstawił informacje, iż koszt remontowanej drogi w Reszkach wyniósł 

72.400,00zł. Pan Woźny stwierdził, że według jego wyliczeń musiałoby zostać 

przywiezionych ponad 28 samochodów z materiałem i dodał, że „śmie twierdzić, że taka ilość 

nie została przywieziona”. Radny Mieczysław Woźny złożył wniosek do Komisji Rewizyjnej 

o zbadanie ilości i jakości przywiezionego materiału na remont drogi Reszki-Bałcyny.  

Wójt Gminy Ostróda odnosząc się do wystąpienia radnego poinformował, że w sytuacji kiedy 

radny zarzuca wójtowi niegospodarność, to przysługuje mu prawo wniesienia do prokuratury 

doniesienia o domniemaniu popełnieniu przestępstwa, wówczas radny otrzyma jasną i 

klarowną odpowiedź. Ponadto Wójt dodał, że szkoda czasu pracowników urzędu aby musieli 

tłumaczyć się z rzeczy, z których tłumaczyć się nie powinni i rzekł: „zdecydowanie pan za 

dużo zajmuje czasu, tylko anielska cierpliwość powoduje to, że trzeba tych pana poglądów 

wysłuchiwać a moja cierpliwość już dawno się skończyła i dlatego publicznie to powiem 

szkoda czasu i to nie jest objaw arogancji bo uważam, że samorząd pracuje w sposób 

normalny, partnerski a pan przekracza pewne kanony. Są organy ścigania a zatrudnianie 

komisji rewizyjnej, radnych, szukania afer, powiem szczerze to charakteryzuje pana, jako 

pana radnego. Wszyscy wiemy, że kadencja się kończy i głęboko w to wierzę, że ludzie w 

Reszkach, Smykówku już dawno zrozumieli, że nie do końca godnie pan ich reprezentuje”.  

Radny Łukasz Nowicki w odniesieniu do podjętej na poprzedniej sesji uchwały i podjętych 

starań w sprawie budowy kanalizacji w miejscowości Ruś Mała, zapytał czy została podjęta 

koncepcja w zakresie inwestycji.  

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że aktualnie trwają uzgodnienia z właścicielami działek, 

wypracowane zostało wspólne stanowisko z właścicielami części kolektora, opracowywana 

jest dokumentacja projektowa przedsięwzięcia, która będzie zakończona jeszcze w tym roku.  
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Radny Nowicki podziękował za szybkie podjęcie działań w tym zakresie. 

Pan Mieczysław Woźny w odniesieniu do wystąpienia Wójta Gminy Ostróda powiedział : „że 

jeszcze nie tak dawno wójt na komisji powiedział, że najlepszym czynnikiem kontroli jest 

czynnik społeczny a więc zwracam uwagę panu i przedstawiam tematy, które budzą wiele 

wątpliwości, przynajmniej przy remoncie i budowie tej drogi. A oprócz tego to wydaje mi się, 

że to ludzie mnie ocenią a nie pan, i to ja muszę podjąć decyzję czy będę kandydował. 

Pan Bogusław Fijas: „na komisji padł temat, nie jest żadną tajemnicą,  że odbiór 

jakichkolwiek prac, usług kończy się za pomocą protokołu podpisanego przez sołtysa, 

radnego i pracownika gminy. Informacja dla państwa przede wszystkim sołtysów, że pomimo 

kilku próśb pracownika urzędu, żeby pan miał chwilę czasu, aby móc wziąć udział w 

odbiorze, to typowe pana zachowanie –„tchórzostwo”. Pan oczywiście nie znalazł czasu aby 

być przy odbiorze, zgłosić swoje uwagi, tylko zrobić kilka uników, po to żeby przyszła 

komisja i wypunktować na sesji wójtowi”. Wójt uważa, że radny powinien brać 

odpowiedzialność za swoje działania i skoro był protokół należało go podpisać, bądź wnieść 

uwagi do protokołu. 

Radny Woźny przypomniał, że informował urząd, że w wyznaczonym terminie będzie na 

pogrzebie. 

Wójt wyjaśnił, że kilka terminów było podawanych. 

Radny Andrzej Bartnicki prosił o zamknięcie dyskusji w tym punkcie. 

Przewodniczący Rady zgodnie z wnioskiem radnego Bartnickiego zamknął dyskusje w tym 

punkcie. 

Ad. 13. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

W tym punkcie nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

Ad. 14. 

Wolne wnioski i informacje. 

W tym punkcie nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

Ad. 15.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXI Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 14
40

. 

Na tym protokół zakończono. 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                       Łukasz Wolf                Janusz Sadowski 


