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P R O T O K Ó Ł Nr XXXII/17 

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

dnia 11 lipca 2017 r. o godz. 14:00 

Obrady XXXII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14:00,w sali nr 401 Urzędu 
Gminy Ostróda. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, 
nieobecny: Łukasz Nowicki) – prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał obecnych  
w tym: Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Sekretarza Gminy Cezarego 
Wawrzyńskiego, Zastępcę Skarbnika Gminy Danutę Kucharczuk, Radcę Prawnego Marzennę 
Koziorowską, Wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Zofię Stankiewicz,  
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 Tomasz Klimeckiego. 
 
Następnie Pan Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawia się w 
następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Ostróda. 
3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2017 – 2028. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany granic obrębów 

Kajkowo i Górka. 
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek położonych  
w obrębie Kajkowo gmina Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Ostróda. 

11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
13. Wolne wnioski i informacje. 
14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.                            

 
Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas złożył następujące wnioski do porządku obrad 
proponując: 
Wniosek I  
-zdjąć punkt 6, tj.: Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, 
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Wniosek II 

- w miejsce punktu 6 wprowadzić: Projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży lub 
zamiany nieruchomości mienia komunalnego, 

Wniosek III 

- wprowadzić po punkcie 10 pkt 11, tj: Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu 
oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Ostróda umowy partnerstwa 
dotyczącej wspólnej realizacji projektu. 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał zgłoszone wnioski pod głosowanie. 

Wniosek I 

Głosowało 14 radnych: „za” oddano -13 głosów, „przeciw” -1 głos, „wstrzymujących się” – 0 
głosów. 

Rada Gminy większością głosów zdjęła z porządku obrad pkt 6. tj: Projekt uchwały w 
sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, 

Wniosek II 

Głosowało 14 radnych: „za” oddano -13 głosów, „przeciw” -1 głos, „wstrzymujących się” – 0 
głosów. 

Rada Gminy większością głosów wprowadziła do pkt 6.  Projekt uchwały w  sprawie zbycia 
w drodze sprzedaży lub zamiany nieruchomości mienia komunalnego. 

Wniosek III 

Rada Gminy jednogłośnie (14 głosów „za”) - wprowadziła po punkcie 10 pkt 11, tj: Projekt 
uchwały w sprawie przystąpienia do projektu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta 
Gminy Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej wspólnej realizacji projektu. 

 
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. 

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

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 
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14 radnych. 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

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

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami, przedstawił Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy 
Ostróda. 
Zarządzenia Wójta w sprawie: 

1. Pierwokupu nieruchomości:  
-gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości, 
położonej w obrębie i miejscowości Kątno, o pow. 0,1571 ha. 

2. Powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział lokali mieszkalnych  
z mieszkaniowego zasobu gminy Ostróda. 

3. 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. „Porządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda poprzez modernizację kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę stacji uzdatniania wody 
w m. Szyldak.” 

4. Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych 
Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych. 

5. Powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie  
(Pani Katarzyna Wrzesińska). 

6. Powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w 
Samborowie (Pani Katarzyna Ślusarz). 

7. Przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: 
,,Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby budynków  
i obiektów Gminy Ostróda z jednostkami organizacyjnymi”. 

8. Zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok. 
9. Przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: 

,,Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostróda   poprzez 
modernizację kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę stacji 
uzdatniania wody w m. Szyldak”. 

10. Przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: 
„Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w m. Glaznoty i Grabinek. 

11. Zbycia nieruchomości mienia komunalnego:  
-przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego niezabudowaną 
część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Pietrzwałd, oznaczonej jako 
działka ew. nr 167/1, o pow. 0,3176 ha, stanowiącej własność Gminy Ostróda. 

12. Nabycia nieruchomości: 
-Nabyć odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda udział 47/100 w prawie własności 
nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wirwajdy, gminie Ostróda, oznaczonej 
jako działka ewidencyjna Nr 21/16 o pow. 0,0574 ha oraz Nr 21/17 o pow. 0,0277 ha. 

Spotkania, konferencje 
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1. Podpisanie umowy na realizację zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  
w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
objętego PROW 2014-2020. Dla Gminy Ostróda wiąże się to z modernizacją 
kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowin,  
z odprowadzeniem ścieków do miejscowości Idzbark oraz budową stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Szyldak. 

2. Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. 
3. Podpisanie umów partnerskich o dofinansowanie projektów - „Budowa ścieżek 

rowerowych.” 
4. Zebrania wiejskie w sołectwach: Rudno, Lichtajny, Wałdowo. 
5. Spotkanie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wygodzie. 
6. Letni Festyn nad Szelągiem. 

Przygotowanie projektów uchwał: 
1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 

2017 – 2028. 
3. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.  
4. Projekt uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży lub zamiany nieruchomości mienia 

komunalnego. 
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
6. Projekt uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany granic obrębów Kajkowo i 

Górka. 
7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie Kajkowo 
gmina Ostróda. 

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda. 
9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do projektu oraz wyrażenia zgody na zawarcie prze 

Wójta Gminy Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej wspólnej realizacji projektu. 
Uwag i wniosków w tym punkcie nie zgłoszono. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Ad. 4. 

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

Projekt uchwały przedstawiła Pani Danuta Kucharczuk Zastępca Skarbnik Gminy Ostróda. 

Radny Marek Szostek w nawiązaniu do przeznaczonych środków na budowę wiaty 
rekreacyjnej w Zwierzewie powiedział, że oglądał zdjęcia z imprezy nad Szelągiem i 
zauważył, że znajduje się tam wiata i prosił o wyjaśnienie przeznaczanych funduszy. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że: „właśnie chodzi o tę wiatę”. 

Radny Szostek zapytał: „czyli najpierw została pobudowana a teraz potrzebne są pieniądze?”. 

Przewodniczący Rady: „no tak, nieraz tak się robi, tak się remontuje również drogi, jak pan 
też wcześniej wiedział”. 

Radny Szostek odpowiedział „nie wiedziałem” i dalej przypomniał, że budując chodnik w 
Szyldaku prosił Wójta o dołożenie środków na dokończenie chodnika, jednakże Wójt nie 
przychylił się do prośby i dlatego będzie musiał budować chodnik latami. 
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Wójt Gminy sprostował radnego i wyjaśnił, że nie jest tak, że radny czy wójt buduje chodniki, 
ponieważ wszystkie fundusze, nawet sołeckie, związane są z budżetem gminy. 

Radny stwierdził: „ogólnie tak się mówi” i przeprosił za przejęzyczenie. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 2 głosy, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXII/231/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie 
zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 
lata 2017-2028. 
 
Uwag nie zgłoszono. 
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 
głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 2 głosy, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy  większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXII/232/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017-2028 - stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży lub zamiany nieruchomości mienia 
komunalnego. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała dotyczy zbycia budynku Gimnazjum w 
Ostródzie na ul. 11 Listopada i dodał, że projekt uchwały był omawiany na komisjach. 
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W dyskusji głos zabrali: 
 
Wójt Gminy Ostróda poinformował, że Stowarzyszenia na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie, jest zainteresowane budynkiem 
Gimnazjum Gminnego na ul. 11 Listopada w Ostródzie proponując w zamian własny 
budynek  w Kajkowie, w którym odbywają się warsztaty terapii zajęciowej.  Aktualnie trwają 
uzgodnienia w kwestii budowy windy przy naszym budynku gimnazjum, jednakże do dnia 
dzisiejszego nie wpłynęło oficjalne pismo w kwestii zamiany. Wójt poinformował, że dopiero 
w chwili otrzymania pisemnej deklaracji ze Stowarzyszenia, będzie mógł przystąpić do 
realizacji uchwały o czym na bieżąco będzie informował Radę. 
 
Radny Mieczysław Woźny poinformował, że poznał budynek w Kajkowie, zna również 
budynek na ul. 11 Listopada i pamięta (będąc wówczas  członkiem Zarządu Powiatu) jak 
został przekazany dla Urzędu Gminy Ostróda. Pan Woźny uważa, że zamiana będzie dla 
gminy niekorzystna, tu radny przytoczył powiedzenie : „zamienił stryjek siekierkę na kijek”, 
ponieważ kubaturowo budynek jest większy, ponadto lokalizacji ma wiele do życzenia, 
brakuje parkingu, budynek na ul. 11 Listopada przedstawia o wiele większą wartość. Po 
przedstawieniu powyższych argumentów radny proponował zbycie budynku byłego 
Gimnazjum w Ostródzie na ul. 11 Listopada i przeznaczenie środków na oświatę, gdyż 
budynek służył celom oświatowym. 
 
Radny Marek Szostek nadmienił, że w budynku gimnazjum siedzibę swoją ma Związek 
Nauczycielstwa Polskiego. Radny pytał co w takim przypadku skoro zawarta jest umowa. I 
stwierdził, że uprzedza fakt po to, aby nie doszło do takiej sytuacji jak kiedyś, że dyrektorowi 
gminnych bibliotek wynajęto pomieszczenie w budynku hotelu. 
 
Wójt Gminy Ostróda udzielając odpowiedzi radnemu M. Woźnemu powiedział, że uchwała 
daje możliwość sprzedaży bądź zamiany. Dalej Pan Fijas poinformował, że obiekt na ul. 11 
Listopada jest obiektem zabytkowym i przy sprzedaży jest obowiązek udzielenia kupującemu 
bonifikaty w wysokości 50% wyjaśnił, że jeśli do przetargu stawiłby się jeden podmiot to do 
kasy urzędu nie wpłynie 1,5 mln zł - rzeczywista wycena obiektu lecz połowa, tj. ok 750 tys. 
Kolejny aspekt, jaki Pan Wójt przedstawił to fakt, że w ośrodku przybywają również  
mieszkańcy gminy Ostróda a obecny punkt terapii zajęciowej w Kajkowie jest za mały. 
Ponadto Wójt nadmienił, że warsztaty terapii zajęciowej dla osób z upośledzeniem 
umysłowym spełniają funkcje oświatowe i podejmując takie decyzje gmina wychodzi na 
przeciw potrzebom szeregu rodzin na terenie gminy Ostróda. Wójt podkreślił, że uchwała 
niejednoznacznie określa sposób zagospodarowania obiektu i nie ogranicza działań Wójta. 
 
Następnie Pan Bogusław Fijas odnosząc się do zapytania radnego Marka Szostka powiedział, 
że na chwilę obecną nie rozważał nowej lokalizacji siedziby ZNP i zapewnił, że miejsce 
zostanie zabezpieczone gdyż jest to obowiązek samorządu gminnego.  
 
Na tym dyskusje zakończono. 
  
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 – 10 głosów, 
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-„przeciw” -  2 głosy, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Z uwagi na nieodpowiedni stosunek wszystkich oddanych głosów do obecnych na sesji 
radnych, Przewodniczący Rady zarządził powtórne głosowanie. 

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

-„za” podjęciem uchwały oddano – 10 głosów, 

-„przeciw” -  2 głosy, 

-„wstrzymujących się” -2  głosy. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę, zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXII/233/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie 
zbycia w drodze sprzedaży lub zamiany nieruchomości mienia komunalnego -  stanowi 
załącznik nr 6  do protokołu. 

 
Ad. 7. 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

Głos zabrali: 

Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała dotyczy dzierżawy budynku w Tyrowie 
przez firmę ACUS. 

Radny Mieczysław Woźny nawiązując do dyskusji na komisji i warunków  jakie został 
zawarte w umowie dzierżawy uważa, że umowa ma wady prawne i stoi na stanowisku, że 
należy przeprowadzić przetarg. Ponadto w ocenie radnego niezrozumiały jest fakt, że w 
umowie zawarto dzierżawę obiektu tylko na parterze mimo, że znajduje się piwnica i piętro. 
Ponadto Pan Woźny nawiązując do przedstawionych przez Wójta spotkań w sprawozdaniu o 
pracy w okresie między sesjami powiedział, że Wójt poinformował o wielu spotkaniach 
jednak pominięte zostało spotkanie z firmą ACUS. Radny pytał, czy spotkanie miało 
charakter prywatny, czy też Pan Fijas spotkał się jako Wójt Gminy Ostróda. Reasumując Pan 
Mieczysław Woźny złożył wniosek o odstąpienie od obowiązku bezprzetargowego trybu 
zawarcia umowy dzierżawy budynku w Tyrowie. 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas odnosząc się do uwag radnego Mieczysława Woźnego 
powiedział, że pomówieniem jest stwierdzenie przez radnego, iż umowa została podpisana  
z naruszeniem prawnym. Pan Fijas przypomniała, że kwestie te były wyjaśniane na komisji  
i powtórzył, że umowy podpisuje wtedy, kiedy są podpisane przez prawnika „pod kątem 
prawnym”. Wójt uważa, że to radny narusza prawo powielając informację, że „wójt podpisał 
umowę niezgodną z prawem”, co w oczach wójta jest „szkalowaniem urzędu”. Ponadto Pan 
Fijas powiedział, że w przypadku wątpliwości radny ma prawo wystąpić o sprawdzenie 
działania pracy samorządu do nadzorujących instytucji w Polsce. 
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W kwestii pierwotnie zawartej umowy Wójt wyjaśnił, że umowa została zawarta na trzy m-ce  
i dotyczyła tych części obiektu, które były przez firmę przystosowywane do świadczenia 
usług a następna umowa za zgodą Rady będzie podpisana na cały obiekt na okres 10 lat. Dalej 
Wójt wyjaśnił, że warunki umowy wynikają z uchwały rady, w której zostały zawarte stawi i 
dodał, że nie ma tu żadnej uznaniowości Wójta. Ponadto nadmienił, że nic nie stoi na 
przeszkodzie aby Rada podjęła nową uchwałę dotyczącą zmiany stawek co ostatecznie 
zawarte zostałoby w umowie z firmą ACUS i stwierdził, że każdy radny ma prawo wyrazić 
swoją wolę, jednak ostateczną decyzję podejmie Rada. 
Następnie Pan Fijas odpowiadając radnemu na temat przedstawionych w sprawozdaniu 
spotkań wyjaśnił, że codziennie odbywa masę spotkań z sołtysami, przedsiębiorcami, 
osobami prywatnymi i nie wszystko zostaje umieszczone w kalendarzu, ponieważ różnej 
kategorii są to sprawy. Wójt dodał, że osoby które z wójtem współpracują wiedzą, że spotkań 
jest bardzo dużo –(jako przykład podał spotkanie się z Prezesem Ostróda Jacht oraz Panem 
Dowgiałło właścicielem firmy Hotelu Anders). Dalej Pan Fijas odnosząc się do radnego 
powiedział: „panie radny, to że posiadł pan umiejętności domniemania, że gdzieś popełniane 
są przestępstwa to już nie raz pan to udowodnił i stara się pan maniakalnie cały czas 
powtarzać i muszę panu powiedzieć, że ja będę czynił to co do mnie należy i będę wykonywał 
swoje obowiązki jak najbardziej sumiennie i zgodnie ze swoją wiedzą i umiejętnościami i nie 
będę się panu tłumaczył”. 

Radny Mieczysław Woźny: „panie wójcie pytanie dotyczyło spotkania z firmą ACUS 
dlatego, że dzisiaj decydujemy o pewnym majątku gminy o pieniądzach. To myśmy zakupili 
budynek za ok. 300 tys. a w tej chwili czynsz dzierżawny na przełomie 10 lat wyniesie 276 
tys., dlatego pytam, czy rozmawiał pan jako osoba prywatna czy jako wójt. Poza tym 
chciałbym państwu przypomnieć, że firma działała przez co najmniej 10 lat na terenie miasta 
Ostródy w koszarach i nie zrobiła nic, zostali stamtąd usunięci dlatego, że nie dbali o budynek 
i uważam, że głosując nad tą uchwałą, że jeśli puścimy to bezprzetargowo, to firmie robimy 
prezent”. 

Wójt Gminy Ostróda: „ w tym momencie mija się pan z prawdą, ponieważ po czwartkowych 
pańskich uwagach, miałem okazję rozmawiać z panem Burmistrzem na temat tej sytuacji i to 
nie jest absolutnie tak, nie będę tłumaczył całej sytuacji, bo w tej chwili użył  pan 
argumentów i określonych stwierdzeń i powiem szczerze uważam i mam nadzieję, że będzie 
się pan tłumaczył z tych stwierdzeń, bo one są nieprawdziwe, kłamliwe nie dotyczą 
całokształtu działalności firmy, to już jest pański problem nie mój”. Następnie pan Fijas 
poinformował, że czynsz dzierżawny nie jest jedynym przychodem funkcjonowania biznesu, 
gdyż firma będzie płaciła podatek za nieruchomość wykorzystywaną do celów gospodarczych 
za obiekt ok. 900 m. Dalej Wójt poinformował, że firma Acus opuściła obiekt na terenie 
miasta, ponieważ nie było zgody Burmistrza na dalsze użytkowanie obiektu i dodał, że firma 
przez pewien czas użytkowała budynek bez umowy, dlatego doszło da takiej sytuacji, że 
szwalnia poszukiwała budynku, co ostatecznie przełożyło się na procedowanie uchwały. Wójt 
przypomniał, że wcześniej została zawarta umowa dzierżawy na trzy miesiące, co było 
sytuacją awaryjną, ponadto obiekt budynku w Tyrowie jest z lat 70-ych i wymaga dużych 
nakładów inwestycyjnych co jest prawdopodobne, że firma będzie składała wniosek o wykup 
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budynku. Wójt stwierdził, że gdyby firma złożyła wniosek o wykup budynku odbędzie się to 
jedyną drogą, czyli w formie przetargu. Pan Wójt po wyjaśnieniach odniósł się do radnego 
Mieczysława Woźnego i stwierdził, że radny nie powinien przedstawiać nieprawdziwych 
informacji, gdyż nie posiada wystarczającej wiedzy na temat działań burmistrza. Wójt dodał: 
„nie wchodzę w szczegóły, proszę bardzo jest obecny między innymi radny miasta Ostróda 
(Pan Cezary Wawrzyński) i jest wtajemniczony w temat i może panu do końca wytłumaczyć, 
ale już pan posunął się do tego, że mamy doczynienia z przekrętami z naciągaczami a tam 
takiej sytuacji nie ma”. 

Pan Mieczysław Woźny: „tego nie powiedziałem”. 

Wójt : „ale jest zapisane to co pan powiedział, dlatego jestem zobligowany, żeby państwu 
takich informacji udzielić”. 
Pan Fijas dalej: „sama decyzja, żeby nabyć ten obiekt spowodowana była kilkoma względami 
m.inn. to, że obok znajduje się nasza sala gimnastyczna, wspólna ściana, wspólne wejście, nie 
jest tajemnicą , że w zamiarze był kolejny dom środowiskowy, ale środki wojewody zostały 
ograniczone a wręcz ich nie ma, była propozycja, żeby wykorzystać na noclegownie czyli też 
na cele publiczne, no i pojawiła się oferta firmy. Jak odnieść się do sytuacji kiedy jest obiekt 
który należy utrzymać, stanowi majątek znacznie wyższy niż kwota 300 tys. i dziś pracuje 40-
50 osób, może pracować więcej, bo może być uruchomiona druga zmiana. Chyba rolą wójta 
jest stwarzać klimat dla biznesu i patrzeć się w sposób strategiczny. Sytuacja na rynku pracy 
dziś jest nieco inna, ponieważ pracowników się poszukuje, co daje pewne możliwości i co jest 
rolą samorządu. Uważam, że lepsze jest takie rozwiązanie niż ten obiekt miałby stać pusty 
albo zostałby przyjęty projekt do realizacji ze strony wojewody a za moment musielibyśmy 
przysłowiowo zapłacić, gdyż nie wiadomo jak za moment będą funkcjonowały ŚDS. Nie 
widzę żadnego ryzyka po stronie gminy, jak też nie widzę, to co mi pan zarzuca, ewidentnej 
niegospodarności. Nigdy nie funkcjonowałem na korzyść jakiegoś przedsiębiorstwa, ale po to 
jest samorząd, żeby warunki dla biznesu stwarzać i pan też tego oczekuje, bo też pan biznes 
prowadzi”. 

Radny Andrzej Bartnicki prosił prawnika o wyjaśnienie celowości zapisu w uchwale 
dotyczącego: „odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, skoro stawki 
zawarte są w umowie”. 

Pani Marzenna Koziorowska Radca Prawny wyjaśniła: „chodzi o tryb zawarcia umowy z 
oferentem, tj. osoby, która będzie dzierżawić. W tym przypadku rada decyduje, czy 
nieruchomość wystawić w przetargu, czy odstąpić od trybu przetargowego, natomiast stawki 
są ustalone uchwałą rady”. 

Pan Mieczysław Woźny stwierdził, że podejmując taką uchwałę zamykamy drogę innym 
oferentom. 

Pan Koziorowska uszczegółowiła, że to Rada zdecyduje o tym, że ten obiekt będzie 
wydzierżawiony temu podmiotowi a nie innemu. 
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Radny Józef  Wiśniewski zgłosił uwagę w kwestii zapisów § 1 projektu uchwały i stwierdził, 
że należy wydzierżawić całość nieruchomości a nie jak mówi zapis „lub część” wykreślić. 
Radny proponował wykreślić ten zapis. 

Pan Wójt wyjaśnił, że umowa zawarta na trzy miesiące zawierała zapis „część dzierżawy” 
tylko z takich względów. Ponadto Wójt mówił, że nie wyobraża sobie aby na dłuższy okres 
została podpisana umowa tylko na część budynku, gdyż to faktycznie świadczyłoby o pełnej 
niegospodarności wójta. Tu wójt stwierdził, że umowa zawarta na okres dłuższy niż trzy 
miesiące może być zawarta tylko na całość. 

Radny Józef  Wiśniewski wnioskował o wykreślenie zapisu „lub część”. 

Wójt Gminy Bogusław Fijas stwierdził, że uwaga jest słuszna i zgodził się z wnioskiem 
radnego, przepraszając za zaistniałą omyłkę. 

Radny Roman Nowakowski nadmienił, że warto byłoby zawrzeć w umowie zapis mówiący, 
że budynek po okresie użytkowania należy przekazać w odpowiednim stanie. 

Pan Fijas wyjaśnił, że nie może wcześniej przedstawić radnym umowy, ponieważ Rada 
jeszcze nie podjęła stosownej uchwały i dopowiedział, że umowa będzie zawierała te rzeczy o 
których dziś mówią radni, co było zawarte już w pierwszej umowie. 

Wójt Gminy złożył wniosek o wykreślenie z projektu uchwały w § 1 ust.1 zapisu „lub część”  

Radny Mieczysław Woźny w woli przypomnienia radnym powiedział, że z chwilą kiedy wójt 
zakupywał ten budynek roztaczał wizję, że najprędzej będzie tam dom samotnej matki, lub 
dom gminnego pobytu dla rencistów, emerytów, natomiast obecnie zmieniło się diametralnie 
przeznaczenie budynku. Pan Woźny twierdzi, że jest to najważniejszy argument, ponadto 
podkreślił, że zamyka się drogę innym oferentom zawierając umowę z firmą w trybie 
bezprzetargowym. 

Na tym dyskusje zakończono. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta, dotyczący wykreślenia z § 1 
ust. 1 zapisu „lub część” 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 2 głosy. 

Rada Gminy większością głosów przyjęła wniosek Wójta Gminy Ostróda. 

Radny Gminy Ostróda Jarosław Pawszyk odnosząc się do poprzednio zawartej umowy  
(okres 3 m-cy) powiedział, że nie jest sprecyzowany zapis wydzierżawianego obiektu, 
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ponieważ stawka naliczona jest tylko za parter, natomiast z zapisu § 1 umowy wynika: „że 
wydzierżawia się całość budynku a stawki nalicza się tylko za parter”. Radny dalej 
poinformował, że: „w umowie są takie zapisy, które mówią, że firma która będzie budynek od 
nas dzierżawiła będzie mogła w całości lub części poddzierżawiać firmom od siebie 
zależnym”. Pan Pawszyk nadmienił, że przy takich zapisach wójt nie będzie miał wpływu na 
firmę, co w konsekwencji może zmienić się charakter użytkowania. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że umowa nie została jeszcze przygotowana i zapewnił, 
że zostanie przygotowana z pełną starannością przy aprobacie pani mecenas a zapisy jej będą 
zaspakajały potrzeby gminy. 

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 - 7 głosów, 

-„przeciw” - 4 głosy, 

-„wstrzymujących się” – 3 głosy. 

Rada Gminy  większością głosów podjęła uchwałę zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem Wójta 
Gminy Ostróda. 

Uchwała Nr XXXII/234/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy- stanowi załącznik nr 7  do protokołu. 

Ad. 8. 
Podjęcie uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania zmiany granic obrębów Kajkowo i 
Górka. 

Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały. 

W trakcie czytania salę obrad opuściła radna Barbara Stabińska, aktualnie uczestniczy 13 
radnych. 

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. 
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Uchwała Nr XXXII/235/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie 
pozytywnego zaopiniowania zmiany granic obrębów Kajkowo i Górka - stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 

 
Ad. 9. 
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie Kajkowo 
gmina Ostróda. 

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 XXXII/236/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie Kajkowo gmina Ostróda – 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda. 

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 XXXII/237/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 10 
do protokołu. 
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Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do projektu oraz wyrażenia zgody na zawarcie 
przez Wójta Gminy Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej wspólnej realizacji projektu. 

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 XXXII/238/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do projektu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy 
Ostróda umowy partnerstwa dotyczącej wspólnej realizacji projektu – stanowi załącznik 
nr 11 do protokołu. 

Ad. 12. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

Radny Mieczysław Woźny odczytał interpelację, dotyczącą postawienia barierek 
zabezpieczających wyjście z budynku świetlicy w Reszkach. 
Interpelacja została złożona na ręce Przewodniczącego Rady i stanowi załącznik nr 12 do 
protokołu. 

Radna Powiatu Ostródzkiego Grażyna Ostas (sołtys sołectwa Turznica) poinformowała,  
że sprawa jest w toku załatwiania z Zarządem Dróg Powiatowych. 

Radny dodał, że sprawa jest bardzo pilna, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo najmłodszych i 
nadmienił, że w świetlicy odbywają się półkolonie a ulica jest w odległości ok 2 m od 
świetlicy. 

Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowin uważa, że radny Woźny „demoluje sesje”, 
ponieważ swoimi wypowiedziami zabiera czas innym i proponowała aby radny postawił 
drewnianą barierkę przy świetlicy. Następnie pani sołtys ponownie monitowała w sprawie 
zabranych kursów autobusów w Ostrowinie przez firmę „Mobilis”. 

Wójt Bogusław Fijas odpowiedział Pani Pych, że możliwości gminy są bardzo ograniczone 
mimo zgłaszanych przez samorząd monitów. 
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Radny Józef Wiśniewski w odniesieniu do wypowiedzi Pani Pych, w kwestii ustawienia 
drewnianej barierki przy świetlicy w Reszkach powiedział, że traktuje to jako dobry żart. 

Sołtys sołectwa Zajączki pytał o remont drogi Wirwajdy – Wałdyki. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że remont tej drogi będzie cząstkowy i nie należy tego 
odczytywać jako cały remont drogi. 

Radny Jarosław Pawszyk, korzystając z obecności radnej powiatowej Pani Grażyny Ostas, 
zgłosił uwagę w sprawie złej jakości wykonywanej pracy równiarką na drodze powiatowej w 
Janowie. 

Pani Grażyna Ostas przyjęła zgłoszoną uwagę do wiadomości. 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy wiadome jest kto będzie ponosił koszty oświetlenia 
węzła na drodze krajowej S7, który ma zostać oddany do użytku 11.08.2017 r. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że temat nie był dyskutowany, jednakże nie można 
jednoznacznie stwierdzić, że gmina będzie ponosiła koszty oświetlenia. Wójt poinformował, 
że prace na drodze krajowej będą wykonywane do końca roku i w  przypadku podjęcia 
jakichkolwiek rozmów z GDDKiA będzie informował Radę. 

Pan Andrzej Bartnicki zapytał o podjęte działania w sprawie przeznaczenia starej drogi S7. 
Radny widziałby jej przeznaczenie na ścieżkę rowerową. 

Wójt odpowiedział, że wszystko co dotyczy realizacji projektu na drodze S7 jest poza 
uzgodnieniami samorządu gminnego. Wójt wspomniał o interwencji ze strony urzędu wobec 
GDDKiA, który dotyczył dróg mieszkańców Wólki Lichtajńskiej. 

Radny Witold Bojar nadmienił, że będąc na spotkaniu z firmą Strabag otrzymał zapewnienia, 
że droga nie będzie frezowana lecz pozostawiona do użytku. 

Pani Elżbieta Tomczyk sołtys sołectwa Tyrowo złożyła podziękowania Wójtowi Gminy oraz 
strażakom za prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej w Tyrowie u Państwa Rudnickich. 

Wójt Gminy poinformował, że zostały podjęte działania o udzielenie pomocy z Urzędu 
Wojewódzkiego w ramach klęski żywiołowej. Wójt wspomniał o utrudnieniach firm 
ubezpieczeniowych. 

Radny Marek Szostek nawiązując do wydzierżawianego obiektu w Tyrowie, proponował 
rozważyć możliwość zabezpieczenia części budynku z przeznaczeniem dla pogorzelców.  

Pan Fijas odpowiedział, że sytuacja jest odwrotna, ponieważ większość pogorzelców chce 
aktywnie uczestniczyć w odbudowie swojego dorobku. Wójt uważa, że utrzymywanie 
wolnych lokali komunalnych jest bezsensowne,  ponieważ potrzeb mieszkaniowych jest 
bardzo dużo, ponadto znane są w gminie adresy wolnych lokali, które można wynająć. Pan 
Fijas wspomniał, że pomimo licznych działań jest bardzo trudno znaleźć nabywcę na lokal  w 
szkole Samborowie. 
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Radny Józef Wiśniewski w nawiązaniu do przeznaczonych środków na drogi zapytał, czy w 
ramach zmian w budżecie i zwiększeniu środków na drogi planowany jest remont drogi w 
Morlinach. 

Wójt wyjaśnił, że droga w Morlinach jest nadal własnością ANR, dlatego oczekuje się na 
umowę i planuje się za pieniądze agencyjne sporządzić dokumentację. Wójt powiedział: 
„możliwe, że do końca tygodnia będzie podpisana umowa na wykonanie dokumentacji na 
drogi w Morlinach, Brzydowie, Bednarki i Szafrankach. Są to drogi agencyjne, które wójt 
przyjmie pod warunkiem, że dostanie na nie pieniądze. W przypadku drogi w Morlinach nie 
wchodzi remont pobieżny lecz wykonanie w ramach standardu drogi osiedlowej”. 

Radny Wiśniewski twierdzi, że takie działania przeciągną się w czasie a droga wymaga 
pilnego remontu -  załatania dziur. 

Wójt odpowiedział, że jeżeli są takie wnioski to gmina może to zrobić, jednak należy 
pamiętać, że droga nadal jest agencyjna. 

Pan Wiśniewski rozumie wyjaśnienia, jednak uważa, że z drogi korzystają mieszkańcy 
gminy. 

Wójt odpowiedział, że wcześniej wniosku o naprawę drogi nie otrzymał i jeśli taki wniosek 
wpłynie to firma DROMO, która prace wykonywała będzie musiała ją naprawić. 

Pan Wiśniewski wyjaśnił, że firma DROMO swoją robotę wykonała i teraz chodzi o załatanie 
dziur przez gminę. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że na zgłoszony wniosek będzie udzielona odpowiedź i 
zapytał sołtysa sołectwa Morliny, czy monitowano w tej sprawie do urzędnika. 

Pan Henryk Krużewski sołtys Morlin odpowiedział : „sytuacje pan zna doskonale, był pan na 
jesieni inna była rozmowa, teraz zupełnie inaczej zobrazowana była mowa, że droga będzie 
robiona, że droga została już przejęta. W 2011 r. pisałem pismo o przejęcie trzech dróg przez 
gminę jak i przejęcie placu zabaw, co do tej pory nie zostało przejęte. Dla mnie jest to chore, 
ponieważ nie obiecuje się złotych gór jeśli mnie na to nie stać”. 

Pan Wójt wyjaśnił, że w tej sprawie o podejmowanych działaniach był informowany sołtys 
otrzymując korespondencję z urzędu. Dalej Wójt przypomniał Panu Krużewskiemu, że 
sprawy o ustanowieniu własności gruntów z ANR trwają dziesiątki lat, ponadto pewne 
decyzje agencji związane są również z wyrażeniem zgody przez dzierżawcę, na którego nie 
ma się wpływu i o czym również był informowany sołtys, zapewnił Wójt i prosił sołtysa aby 
sprawdził korespondencję a następnie wysuwał wnioski. Ponadto Wójt powiedział: „to nie 
gmina zawiniła, że dzisiaj droga dalej jest agencyjna a nie gminna” i dodał, że mieszkańcy 
mają prawo być roszczeniowi, każdy temat należy potraktować indywidualnie, również drogę 
w Morlinach i oznajmił, że nie tylko decyzje wójta mają wpływ na jakość dróg, po których 
jeżdżą mieszkańcy i odnosząc się do wystąpienie sołtysa stwierdził, że „najłatwiej jest 
obwiniać wójta”. Wójt przypomniała, że w sytuacji kiedy gmina nie posiadała 
„przysłowiowej złotówki” udało się skanalizować miejscowość Morliny i Lichtajny przy 
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współpracy z agencją, tu Pan Wójt dodał, że nie oczekuje podziękowań, gdyż „to żadna 
łaska”. 

Radny Józef Wiśniewski zapytał, czy byłaby możliwość wskazywania w uchwale w sprawie 
zmian w budżecie dróg przeznaczanych do remontu. 

Wójt wyjaśnił, że pracownik pisząc wniosek o zwiększenie środków finansowych w dziale 
dróg, wskazuje drogi których remonty dotyczą. Wójt dodał, że można wskazać wszystkie 
drogi. 

Radny prosił o krótką odpowiedź. 

Wójt wyjaśnił, że w przypadku dzisiejszych zmian i zwiększeniu środków na drogi gminne, 
można zapoznać się z wnioskiem w referacie finansowym. 

Pan Wiśniewski: „ale po co chodzić, proszę o krótką odpowiedź”. 

Wójt odpowiedział : „można było zapytać o te kwestie na komisji, poprosiłbym pracownika i 
wyjaśnił”. 

Pan Wiśniewski: „nie muszę pytać o wszystko na komisji”. 

Pan Fijas odczytał stosowny wniosek. Wniosek dotyczy zwiększenia środków finansowych o 
kwotę 250 tys. na wykonanie remontów dróg: Rudno-Brzydowo, Kątno wieś plaża, Kajkowo-
Ornowo-Brzydowo, Turznica wieś, Turznica kolonia, Grabin-Grabinek, Międzylesie, 
Zwierzewo wieś, Pietrzwałd kolonie, Tyrowo, Ornowo kolonie, Wałdowo, Idzbark, 
Samborowo oraz zwiększenia środków 60 tys. na dofinansowanie remontu chodnika w m. 
Pietrzwałd. 

Radny Wiśniewski podziękował za informacje. 

Radny Mieczysław Woźny po wystąpieniu wszystkich mówców odniósł się do wypowiedzi 
Pani Teresy Pych sołtys sołectwa Ostrowin i odpowiedział, że „samowolę budowlaną z desek 
może pani sobie zrobić sama”. Następnie odnosząc się do wykonanego w minionym roku 
remontu drogi Turznica-Reszki  poinformował, że na drodze przy świetlicy pokazało się dużo 
wgłębień przez co tworzą się kałuże. Radny złożył wniosek aby w ramach gwarancji dokonać 
przeglądu drogi i nadmienił, że gmina partycypowała w kosztach remontu drogi. 

Pani Grażyna Ostras odpowiedziała, że w tej sprawie odbyło się spotkanie na którym 
ustalono, że firma w ramach 5 letniej gwarancji dokona naprawy drogi a w miejscu przy 
świetlicy zostanie wykonana studzienka. 

Wójt Gminy Ostróda odnosząc się do radnego Mieczysława Woźnego stwierdził, że aby 
osiągnąć skuteczność działania należy zgłaszać sprawę na bieżąco nie czekając do sesji.  Wójt 
zapewnił, że powiat zna temat. 

Na zakończenie Przewodniczący Rady Janusz Sadowski przekazał na ręce Pana Dominika 
Serafina sołtysa sołectwa Smykówko, podziękowania z Urzędu Wojewódzkiego za 
zaangażowanie w pracę na rzecz boiska sportowego w Smykówku.  
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Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Ad. 15.  
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXII Sesję Rady 
Gminy Ostróda o godzinie 1545. 

Na tym protokół zakończono. 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                     Tomasz Klimecki                  Janusz Sadowski 


