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P R O T O K Ó Ł Nr XXXIII/17 
z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2014-2018 

dnia 28 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00 
 
  Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 9:00,w sali nr 401 
Urzędu Gminy Ostróda. 
   
  Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 
 
  Po stwierdzeniu quorum 11 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 
radnych, nieobecni: Witold Bojar, Jarosław Pawszyk, Barbara Stabińska, Mieczysław 
Woźny). 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, Przewodniczącego Zarządu 
Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Mieczysława Kowalczyka,  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 XXXII 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 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 321/3 położonych w obrębie Stare 
Jabłonki. 
 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki.  
 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. 
 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia uprawnień do ustalenia cen i opłat za 
korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 
 
 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.                            
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  W trakcie czytania porządku obrad na salę obrad przybyła radna Barbara Stabińska, 
aktualnie uczestniczy 12 radnych. 
 
  Propozycji zmian porządku obrad nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w 
przygotowanych projektach uchwał. Rada Gminy jednogłośnie na powyższe wyraziła zgodę. 
                                         
 

Ad. 2. 
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

 
  Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXII 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 
XXXII 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 XXXII Sesji Rady Gminy. 
 

Ad. 3. 
Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami, przedstawił Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy 

Ostróda. 
 

  Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie: 
 
 - powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia;  
 I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności części nieruchomości 
gruntowej w obrębie Naprom, 
  I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności części nieruchomości 
gruntowej w obrębie Stare Jabłonki, 
 
 - zmieniające zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, dotyczy 
zmiany zarządzenia Nr 91/2011 i lokalu mieszkalnego w Reszkach, 
 
 - powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego - na wniosek Pani Joanny Krasowskie z Zespołu Szkół im. 
Mikołaja Kopernika w Samborowie, 
 
 -  powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego - na wniosek Pani Katarzyny Jurgielskiej z Zespołu Przedszkolno-
Szkolnego w Tyrowie, 
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 - wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda w trybie 
bezprzetargowym na rzecz firmy ACUS Maria Sobiech i Piotr Stafaniuk Sp. J. z siedzibą w 
Warszawie, nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka ewidencyjna Nr 298/3 o 
pow. 0,2867 ha, położoną w obrębie Tyrowo, stanowiącą własność Gminy Ostróda, na okres 
od 25.08.2017 r. do 24.03.2027 r.  
 
 - powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania 
pod nazwą: ,,Odwóz dzieci w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”, 
 
 - podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy 
Ostróda za II kwartał 2017r., 
 
 - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych 
Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych, dotyczy utworzenia stanowiska d/s 
Finansowych i kontroli w Referacie Oświaty, 
 
 - zmiany budżetu gminy Ostróda na 2017 rok, 
 
 - powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia; 
 II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości położonej w 
obrębie Idzbark, gminie Ostróda, oznaczonej jako dz. ew. Nr 258/2, o pow. 0,2170 ha; 
  II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż kompleksu dwóch działek położonych 
w obrębie Górka, oznaczonych jako dz. ew. Nr 36/6 o pow. 0,0356 ha i Nr 35/7 o pow. 
0,0441 ha. 
 
 - powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko    
urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Inspektor ds. Finansowych i Kontroli, 
 
 - powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania 
pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 16 w 
km 97+031 w m. Tyrowo gm. Ostróda”, 
 
 - użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, postanawia się 
oddać w użyczenie na czas nieokreślony od  1 września 2017 r., na rzecz Zarządu Oddziału 
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gminie Ostróda, pomieszczenia Nr 2 w Szkoły 
Podstawowej w Durągu (obecnie Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu) o łącznej 
powierzchni 13,4 m2, w celu wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy – 
placówkach oświatowych z terenu Gminy Ostróda, 
 
 - powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Idzbarku Panu Grzegorzowi 
Kastrau od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r., 
 
 - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny – Zwierzewo, 
 
 - zmieniające zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego,  
w zarządzeniu Nr 75/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia 
nieruchomości mienia komunalnego, § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Przeznaczyć do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Kajkowo, 
oznaczoną jako dz. ew. nr 142/40, o pow. 0,0598 ha”, 
 
 - powołania komisji przetargowej, w celu przeprowadzenia; 
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 II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż części nieruchomości gruntowej, 
położonej w obrębie Samborowo, gminie Ostróda, oznaczonych jako działki Nr 676/18 o 
pow. 0,1663 ha; Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha. 
 
 - przejęcia mienia po likwidowanym Niepublicznym Zespole Szkolno – Przedszkolnym w 
Idzbarku, 
 
 - nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, 
 
 - wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych im komórek 
organizacyjnych. 
 
  Spotkania, konferencje 
 1. Wizyta delegacji z Litwy i Ukrainy. 
 
 2. Podpisanie umowy partnerskiej między Gminą Ostróda a Rejonem Korzec (Ukraina). 
 
 3. Spotkanie organizacyjne w sprawie dożynek. 
 
 4. Spotkanie z Burmistrzem Miasta Ostróda. 
 
 5. Spotkanie na temat odnawialnych źródeł energii w Kurzętniku. 
 
 6. Spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie. 
 
 7. Spotkanie z Regionalnym Konserwatorem Przyrody w Elblągu. 
 
 8. Spotkanie z przedstawicielami Hotelu SPA Dr I. Eris Wzgórza Dylewskie. 
 
 9. Podpisanie umowy na zadanie: ,,Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo”. 
 
 10. Odbiór remontu świetlicy wiejskiej w Kątnie. 
 
 11. Odbiór budowy chodnika w Tyrowie, Bałcynach. 
 
 12. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. 
 
 13. Pożegnanie pracownika Pani Bożenny Mąka w związku z przejściem na emeryturę. 
 
 14. Udział w obchodach Święta Policji. 
 
 15. Udział w obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. 
 
 16. Udział w I  Powiatowych Zawodach Strzelecko-Taktycznych Służb Mundurowych i 
Ratowniczych – Strzelnica IBION Autodrom. 
 
 17. Turniej Rekreacyjny Sołectw podczas I Edycji Browariady w Arenie Expo-Mazury. 
 
 18. Spotkanie z mieszkańcami Zwierzewa. 
 
 19. Podpisanie umowy na remont świetlic w Glaznotach i Grabinku. 
 
 20 Podpisanie umowy na remont dróg z ANR. 
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 21. Spotkanie z przedstawicielami firm Budimex i Strabag. 
 
  Przygotowanie projektów uchwał: 
 
 1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok. 
 
 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 321/3 położonych w obrębie Stare 
Jabłonki. 
 
 3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki.  
 
 4. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. 
 
 5. Projekt uchwały w sprawie powierzenia uprawnień do ustalenia cen i opłat za korzystanie  
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 
 
  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 Teresa Ołowska Skarbnik Gminy Ostróda. 
 
  Następnie głos zabrał pan Mieczysław Kowalczyk Przewodniczący Zarządu Koła 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, który w 
swoim wystąpieniu uzasadnił złożony do Rady Gminy Ostróda wniosek o zabezpieczenie w 
budżecie Gminy Ostróda kwoty 100 000,00 zł jako wkładu własnego, na realizację projektu 
„Rewitalizacja budynku po byłym Urzędzie Starostwa Powiatowego w Ostródzie na potrzeby 
Centrum Rehabilitacji Edukacji i Wsparcia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie RPWM.08.01.00 
Rewitalizacja obszarów miejskich.  
 
  Uwag nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” - 0 głosów. 
 
  Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXIII/239/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia 2017 r. w 
sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
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Ad. 5. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 321/3 położonych w obrębie Stare 

Jabłonki. 
 
  Przewodniczący Rady z uwagi na obszerny zakres projektu uchwały, złożył wniosek o 
odczytanie § 1 ust. 1 i § 11. 
 
  Rada na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 
 
  Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
  Następnie Pan Sadowski odczytał projekt uchwały. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXIII/240/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia 2017 r. w 
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 321/3 położonych w obrębie Stare Jabłonki - stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. 
 

Ad. 6. 
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki. 
 
  Przewodniczący Rady złożył wniosek o odczytanie § 1 ust. 1 i § 11. 
 
  Rada na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 
 
  Więcej wniosków nie zgłoszono. 
 
  Następnie Pan Sadowski odczytał projekt uchwały. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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  Uchwała Nr XXXIII/241/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia 2017 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
Kajkowo, miejscowości Szafranki – stanowi załącznik nr 6 do projektu uchwały. 

 
Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów  pielęgnacyjnych. 
 

  Uwag nie zgłoszono. 
 
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
 
  Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXIII/242/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia 2017 r. w 
sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych – stanowi załącznik nr 
7 do protokołu. 
 

Ad. 8. 
Projekt uchwały w sprawie powierzenia uprawnień do ustalenia cen i opłat za korzystanie z 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 
 
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
głosowało 12 radnych. 
 
 -„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
 
 -„przeciw” - 0 głosów, 
 
 -„wstrzymujących się” – 9 głosów. 
 
  Rada Gminy  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
 
  Uchwała Nr XXXIII/243/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia 2017 r. w 
sprawie powierzenia uprawnień do ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i 
urządzeń użyteczności publicznej - stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 

Ad. 9. 
Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

 
  Radny Tomasz Klimecki w nawiązaniu do przedstawionego w sprawozdaniu wójta 
spotkania z GDDKiA, zapytał czy na spotkaniu był poruszony temat bezpiecznego przejścia 
dla pieszych w Bałcynach.  
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  Wójt Gminy Ostróda odpowiedział od roku sporządzona jest dokumentacja techniczna na 
poprawę bezpiecznego przejścia dla pieszych w Bałcynach. Miejsce należy dozbroić w prąd,  
GDDKiA prowadzi uzgodnienia w sprawie ustanowienia właściciela gruntu w pasie drogi 
krajowej i gestii generalnej dyrekcji jest wykonanie bezpiecznego przejścia. Samorząd w tej 
kwestii jest bezsilny, mimo wcześniejszych zapewnień generalnej o podjętych działaniach. 
Wójt wspomniał, że podobne trudności w podejmowanych uzgodnieniach występują przy 
usprawnieniu przejścia dla pieszych w Starych Jabłonkach, czy też budowie chodnika przy 
drodze krajowej nr 16 w Tyrowie. 
 
  Radny Łukasz Nowicki prosił o przedstawienie informacji na temat zarządzenia wójta w 
sprawie zmian regulaminów organizacyjnych referatów i równorzędnych im komórek 
organizacyjnych. 
 
  Pan Fijas wyjaśnił, że z uwagi na ogrom pracy w referacie oświaty zostało utworzone 
dodatkowe stanowisko ds. finansowych i kontroli. Wójt stoi na stanowisku, że aby podnieść 
poziom i jakość wykonywanej pracy w placówkach oświatowych, referat powinien skupić się 
na działaniach oświatowych i dlatego też z referatu zostały oddzielone stanowiska Promocji, 
Kultury i Sportu i podporządkowane bezpośrednio Wójtowi. Pan Fijas przedstawił zakres 
prac samodzielnych stanowisk. 
 
  Następnie radny Łukasz Nowicki nawiązując do zapisanego w sprawozdaniu wójta 
zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania 
budżetu Gminy Ostróda za II kwartał, zapytał czy jest szansa na pozyskanie środków ze 
sprzedaży mienia. 
 
  Wójt Gminy Ostróda powiedział, że największe przetargi będą ogłaszane  w drugim 
półroczu br. i planuje się w tym okresie ogłosić przetarg na sprzedaży terenu strefy 
przedsiębiorczości w Kajkowie oraz działek w Ornowie i Morlinach. Wójt dodał, że obecnie 
obserwuje się małe zainteresowanie nabyciem nieruchomości, jednak o alternatywnych 
rozwiązaniach będzie informował Radę w miesiącu wrześniu. 
 
  Sołtys sołectwa Zajączki zgłosił ponownie problem opadających kamieni z wiaduktu w 
Zajączkach. 
 
  Wójt wyjaśnił, że w gestii powiatu jest podjęcie działań i poinformował, że niejednokrotnie 
monitował o problemie na spotkaniach ze starostą. 
 
  Sołtys sołectwa Górka Jan Wasiak zapytał kiedy nastąpi remont dróg Górka i Lipowiec. 
 
  Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie w tym tygodniu rozpocznie się remont starej drogi 
E7 od miejscowości Górka w kierunku Szyldaka i również remont kapitalny drogi w Lipowcu. 
Wójt prosił sołtysa o pomoc w monitowaniu ilości dostarczanego materiału. 
 
  Sołtys Sołectwa Stare Jabłonki Halina Boniecka poinformowała, że na ul. Tęczową w 
Starych Jabłonkach został zeskładowany miesiąc temu materiał do remontu dróg, jednak do 
dnia dzisiejszego nie został wykorzystany. 
 
  Wójt przyjął do wiadomości zgłoszoną uwagę i prosił aby o problemach monitować na 
bieżąco wójta nie czekając do sesji. 
 
  Radny Marek Szostek przedstawił problem zniszczenia nakładki prze firmę Strabag na ul. 
Pocztowej w Szyldaku dodał, że obecnie firma odmawia zadośćuczynienia za poniesione 
straty. Radny poinformował, że we wstępnych rozmowach z dyrektorem pojawiły się nadzieje 
na dokończenie przez firmę budowy chodnika w Szyldaku, jako rekompensaty za poczynione 
straty, jednak dyrektor (po spotkaniu z panem wójtem) stwierdził, że nie ma szans na 
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remont. Radny pytał jakie szanse ma na pozyskanie destruktu na remont drogi na odcinku 
leśnym w Wyżnicach,  ponieważ droga jest w katastroficznym stanie. 
 
  Wójt Gminy Ostróda przypomniał radnemu, że największa ilość destruktu z remontowanej 
drogi krajowej trafiła do Szyldaka i Idzbarka, również na ul. Parkową w Szyldaku, która 
formalnie nie jest jeszcze droga gminną. Wójt wspomniał, że ze środków agencyjnych będzie 
wykonywany remont ul. Parkowej wraz z chodnikiem, dalej odniósł się do zniszczonych dróg 
przez firmę Strabag i stwierdził, że drogą jeździł beczkowóz z wodą. Następnie wójt 
nawiązując do podjętych rozmów z firmą Strabag powiedział, że priorytetem jest wykonanie 
nakładki do Wyżnic i zapewnił radnego, że z chwilą pojawienia się destruktu będą 
prowadzone rozmowy o konieczności wykonywanych remontów dróg, również w Szyldaku. 
 
  Radny Marek Szostek twierdzi, że drogą poruszał się nie tylko beczkowóz, lecz sprzęt 
ciężki Strabagu, ponadto zostało zasypane bagno, gdzie składowany był beton, na co radny 
ma świadków mieszkańców ul. Parkowej. Radny przypomniał, że w tej sprawie było 
wystosowane do wójta zbiorowe pismo mieszkańców, na które nie otrzymano odpowiedzi 
oraz zorganizowane spotkanie, na które wójt również nie przybył. 
 
  Wójt Gminy Ostróda odnosząc się do radnego powiedział, że niejednokrotnie spotkał się z 
krytyką swoich działań przez radnego i wie jak zachowują się mieszkańcy na zebraniu w tym 
przypadku „napuszczeni przez pana”. Dalej wójt mówił: „nie ma takiej możliwości abym 
wszystkie interesy według ich woli mógł spełnić i nie mogę się patrzeć w tym przypadku ze 
Strabagiem, tylko i wyłącznie przez pryzmat ul. Pocztowej, zapominając o innych miejscach 
tej gminy”. W oczach wójta stanowczo ważniejszy jest remont droga od E7 do Wyżnic niż 
droga na ul. Pocztowej. Ponadto Wójt nadmienił, że nie wszystkie tematy Wójt jest w stanie 
załatwić dlatego, że nie lubi oszukiwać i nie lubi działań pozornych w sytuacji kiedy coś jest 
niewykonalne i stwierdził, że na dzień dzisiejszy gminy nie stać na budowę chodnika na ul. 
Pocztowej, przy której jeżdżą tylko mieszkańcy i jest ruch lokalny. Gminy nie stać na to, aby 
były wszędzie chodniki a środki publiczne wydatkowane powinny być na poprawę 
bezpieczeństwa. Wójt uważa, że bardziej zasadne byłoby wydatkować środki 20 tys. na 
nakładkę przy ul. Szkolnej, prowadzącej do osiedli aniżeli chodnik na ul. Pocztowej. 
 
  Radny Marek Szostek powiedział, że nie zaczynał inwestycji budowy chodnika na ul. 
Pocztowej z funduszu sołeckiego, na której mieszka i mieszka wielu innych mieszkańców, 
ponadto z chodnika korzystają dzieci uczęszczające do szkoły oraz stanowi  on skrót do ul. 
Gdańskiej. Pan Szostek ponadto powiedział, że na końcu ul. Pocztowej jeden z 
mieszkańców za prywatne pieniądze pozyskał destrukt, jednak wskutek wykonania sieci 
wodno-kanalizacyjnej przez firmę Strabag został zerwany z drogi i nie naprawiony. Radny 
dalej wyjaśnił, że pozyskany destrukt do miejscowości Szyldak był bardzo złej jakości i 
pochodził z dolnych warstw, gdzie do dnia dzisiejszego leżą na poboczu niewykorzystane 
kawałki o średnicy pół metra. 
 
  Radny Łukasz Nowicki uczulił Przewodniczącego Rady, aby obszernie przedstawiane 
sprawy nie były tematem sesji. 
 

Ad. 10. 
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

 
  W tym punkcie Przewodniczący Rady Janusz Sadowski przedstawił odpowiedź na 
złożoną na ostatniej sesji interpelację radnego Mieczysława Woźnego. 
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Ad. 11. 
Wolne wnioski i informacje. 

 
  Wójt Gminy Ostróda poinformował, że dnia 4.09.2017 r. odbędzie się Inauguracja roku 
szkolnego w Szkole Podstawowej w Lipowie, dnia 9.09.2017 r. Dożynki Gminne w Idzbarku 
natomiast w dniu 1.10. 2017 r. odbędzie się Dzień Ziemniaka w Kraplewie. Wójt zaprosił na 
planowane uroczystości radnych i sołtysów. 
 
  Na zakończenie poinformował, że sołectwo Lubajny będzie reprezentowało województwo 
warmińsko-mazurskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale w dniach 15-17.09.2017 r.  
 

Ad. 12. 
  W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXIII Sesję 
Rady Gminy Ostróda o godzinie 1025. 
 
  Na tym protokół zakończono. 
 
Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 
Agnieszka Jakubowska                 Tomasz Klimecki  Janusz Sadowski 


