Protokół nr LV/2014
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 27 sierpnia 2014r. godz. 14:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda
Obrady LV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14:00.
Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda.
Po stwierdzeniu quorum 15 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych)
–

prowadzący

w tym:

obrady

Andrzej

Wiczkowski

powitał

wszystkich

obecnych

Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Sekretarza Gminy

Cezarego

Wawrzyńskiego, Skarbnika Gminy Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską,
Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Artura Lewartowskiego oraz
radnych i sołtysów z terenu gminy Ostróda.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Przewodniczący Rady poinformował, że po punkcie 3 porządku obrad nastąpi przerwa z
uwagi na zaplanowane

wykonanie pamiątkowego zdjęcia Rady Gminy Ostróda oraz

sołtysów, w kadencji 2010-2014.
Na sekretarza obrad

Przewodniczący Rady powołał radnego Janusza Sadowskiego

Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych
projektach uchwał. Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę.
Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał proponowany porządek obrad, który
przedstawia się w następujący sposób:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie protokołu z obrad LIV Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostróda na lata 2014 – 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na
zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów
niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych
w Olsztynie.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda.
8. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
Ad. 2
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad LIV Sesji Rady Gminy był
wyłożony do wglądu na stanowisku d/s obsługi Rady jak i dostępny jest na sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad LIV
sesji.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało
15 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów,
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad LIV Sesji Rady Gminy.
Ad. 3.
Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami.
Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między
sesjami, według następującego porządku:
Wójt Gminy Ostróda wydał Zarządzenia:
1. W sprawie nabycia nieruchomości w drodze nieodpłatnego przekazania przez
Agencję Nieruchomości Rolnych, działek
- nr 6/27 o pow. 0,9489 ha, położoną w obrębie Smykówko,
- nr 113/132 o pow. 0,1410 ha, położoną w obrębie Mała Ruś.
2. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako
działka ew. nr 143/2 o pow. 0,3700 ha, położonej w obrębie Mała Ruś,
w miejscowości Wałdowo.
3. W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół
w Pietrzwałdzie Panu Andrzejowi Wiczkowskiemu na okres 10 miesięcy, tj. od
01.09.2014 r. do 30.06.2015 r
4. W sprawie przedłużenia okresu powierzenia funkcji Dyrektora Przedszkola
Samorządowego w Starych Jabłonkach Pani Elżbiecie Bożenie Mral na okres 5 lat,
tj. od 1.09.2014 r. do 31.08.2019 r.
5. W sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu
podręczników (do dnia 04 września 2014 r. do dyrektora placówki).
6. W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż prawa własności działki niezabudowanej
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oznaczonej jako działka ew. nr 675/24 o pow. 0,1927 ha, położonej w obrębie
i miejscowości Tyrowo.
7. W sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod
nazwą: ,,Rozgraniczenie nieruchomości w obrębie Grabin dla działki Nr 42/5“
8. W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Podinspektor ds.
zagospodarowania przestrzennego.
9. W sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego (dot. Magdaleny Sikorskiej, Joanny
Sadowskiej, Katarzyny Mikołajczyk, Magdaleny Nazarczuk, Łukasza
Błażejewskiego).
Spotkania, Konferencje, Uroczystości:
1. Podpisanie Umowy z Agencją Nieruchomości Rolnych- Olsztyn.
2. Podpisanie umowy na remont dachu w miejscowości Idzbark.
3. Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste
Środowisko.
4. Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda.
5. Dożynki Sąsiedzkie w Brzydowie.
6. Spotkanie z opiekunami dzieci dowożonych.
7. Udział w zawodach World Tour w Starych Jabłonkach.
Przygotowanie projektów uchwał:
1.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok.
2.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda
na lata 2014 – 2022.
3.Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na
zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów
niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych
w Olsztynie.
Radny Łukasz Nowicki odnosząc się do pkt 8 sprawozdania wójta, prosił szersze informacje
w związku z naborem na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. zagospodarowania
przestrzennego.
Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że obecne uregulowania prawne zezwalają na wydawanie
decyzje o warunkach zabudowy w zakresie referatu. Wcześniej, za odpłatnością decyzje
zlecane były biurom architektonicznym. Zatrudnienie nowej osoby niesie za sobą
oszczędności. Oferty złożyło dziewięciu kandydatów, w dniu dzisiejszym trwały rozmowy
kwalifikacyjne. Na dzień dzisiejszy nie wyłoniono kandydata.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady zarządził 15 min. przerwy.
Po przerwie przystąpiono do realizacji pkt 4 porządku obrad.
Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Teresa Ołowska Skarbnik Gminy Ostróda.
Uwag nie zgłoszono.
3

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LV/343/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie
zmian budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na
lata 2014-2022.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LV/344/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2014-2022 – stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na
zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów
niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w
Olsztynie.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LV/345/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie
przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i
opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu
Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie - stanowi załącznik nr
6 do protokołu.
Ad. 7.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda.
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Przewodniczący Rady przypomniał, że Pani Elżbieta Szulc złożyła skargę, którą rozpatrzyła
Komisja Rewizyjna uznając ja za bezzasadną.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LV/346/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda – stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.

Ad. 8,9,10.
Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Wolne wnioski i informacje.
Radny Łukasz Nowicki nawiązując do zmian w budżecie i przeznaczonych środków na
remont dachu w Niepublicznym Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Idzbarku wyraził
zadowolenie z działalności stowarzyszenia.
Z uwagi na obecność Pana Grzegorza Kastrau dyrektora placówki, radny prosił o
przedstawienie bieżących informacje z funkcjonowania szkoły.
Pan Grzegorz Kastrau Dyrektor Niepublicznego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego
podziękował gminie Ostróda za wsparcie finansowe, które będzie przeznaczone na remont
dachu, a następnie przedstawił zakres planowanych robót w związku z remontem dachu na
budynku szkoły.
Następnie Wójt Gminy Ostróda udzielił wyjaśnień radnemu Andrzejowi Bartnickiemu na
temat podjętych działań, które mają poprawić wyniki nauczania w placówkach oświatowych
na terenie gminy Ostróda.
Radna Zofia Stankiewicz dostrzegając wzorcową działalność obecnego dyrektora szkoły w
Idzbarku, i najlepsze wyniki z egzaminów szóstoklasistów, proponowała ufundowanie
„pucharu przechodniego”.
W dalszej części radna przedstawiła bieżące informacje z działalności Powiatowej Izby
Rolniczej.
Radny Łukasz Nowicki prosił o przedstawienie ogólnej sytuacji działalności Zakładu Obsługi
Komunalnej w Ostródzie.
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W tej kwestii głos zabrał Jan Ignaczewski Dyrektor ZOK w Ostródzie, który przedstawił
bieżące prace remontowe zakładu oraz przybliżył dobrą kondycję finansową ZOK-u.
Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowin podziękowała za wykonanie przyłącza wodnego
i wnioskowała o budowę kanalizacji.
Sołtys sołectwa Kątno Tadeusz Filipek zgłosił problem zalegających śmieci przy wjeździe do
Kątna oraz poinformował, że od dwóch miesięcy świetlica w Kątnie jest nieczynna.
Sołtys sołectwa Górka Jan Wasiak zapytał o planowany termin prac kanalizacji w Górce.
Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że prace ruszą we wrześniu.
Sołtys sołectwa Rudno Zbigniew Wójcik wyraził niezadowolenie z podlewania boisk
piłkarskich i ponoszenia kosztów za wodę przez gminę. Pan Wójcik twierdzi, że koszty
powinny ponosić kluby.
Wójt Gminy wyjaśnił, że nie wszystkie boiska nadają się do tego, żeby je podlewać.
Radny Andrzej Bartnicki zapytał o etap prac drugiej części poligonu.
Odpowiedzi udzielił Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda.
Na zakończenie Pan Fijas przedstawił harmonogram najbliższych imprez i zaprosił do
licznego udziału:
-30.08.2014r. Piknik w Rudnie,
-31.08.2014r. 25-lecie Parafii Reszki,
-6.09.2014r. Dożynki Gminne w Durągu,
-13.09.2014r. Dożynki Powiatowe w Miłomłynie,
- 28.09.2014r. Dzień Ziemniaka.
Więcej uwag i informacji nie zgłoszono.
Ad. 11.
Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął
obrady LV Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 15:10.
Na tym protokół zakończono.
Zaprotokołowała:

Sekretarz obrad:

Przewodniczący Rady

Agnieszka Jakubowska

Janusz Sadowski

Andrzej Wiczkowski
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