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P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/17 

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

odbytej dnia 21 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

 

Obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 12:00. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 12 radnych na sali obrad – prowadzący obrady Janusz Sadowski 

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

Gminy Teresę Ołowską, Sekretarza Gminy Cezarego Wawrzyńskiego, Radcę Prawnego 

Marzennę Koziorowską, kierowników urzędu gminy, dyrektorów gminnych jednostek 

organizacyjnych oraz radnych i sołtysów z terenu gminy Ostróda. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, aktualnie w sesji uczestniczy 12 radnych. 

(Nieobecni: Witold Bojar, Jarosław Pawszyk, Mieczysław Woźny). 

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 Tomasza Klimeckiego. 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski przedstawił wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

punktu 5, tj. Projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2017 – 2028. 

Rada Gminy Ostróda, jednogłośnie -12 głosami „za” wnioskowała o zdjęcie z porządku obrad 

punktu 5. 

Następnie Przewodniczący Rady Janusz Sadowski przedstawił wniosek o zdjęcie z porządku 

obrad punktu 15, tj. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania 

ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

gminie Ostróda lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej a także wskazania organu uprawnionego do ich udzielania. 

Rada Gminy Ostróda, jednogłośnie -12 głosami „za” wnioskowała o zdjęcie z porządku obrad 

punktu 15. 

Pan Janusz Sadowski odczytał porządek obrad, który przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Ostróda. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2017. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od 

nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi 

Komunalnej w Ostródzie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 

rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Kajkowo. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Ostróda na lata 2018 -2024. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz powoływania  

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostróda w 2018 r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2018 

rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 

2018 – 2029. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2018 rok. 

W tym punkcie: 

1.   Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy. 

2. Przedstawienie opinii właściwej miejscowo Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

3. Przedstawienie ostatecznej opinii i wniosków stałej komisji właściwej do spraw 

budżetu. 

4. Zgłoszenie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały przez Wójta. 

5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

6. Głosowanie ewentualnych poprawek i autopoprawek do projektu uchwały 

budżetowej. 

7. Odczytanie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej. 

8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-

Mazurskiemu. 

17. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

19. Wolne wnioski i informacje. 

20. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.    

 

Następnie Przewodniczący Rady  złożył wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w 

przygotowanych projektach uchwał.  

Zgłoszony wniosek został przyjęty prze Radę jednogłośnie. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI Sesji Rady Gminy. 

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

wyłożony do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady, dostępny jest również na sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół z obrad XXXVI 

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 XXXVI Sesji Rady Gminy. 

Ad. 3. 

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

Ostróda.  

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie : 

1. powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji środka trwałego nie nadającego się 

do dalszego użytkowania, stanowiącego wyposażenie Urzędu Gminy Ostróda, 

2. nabycia nieruchomości (gmina nabyła nieodpłatnie z Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa nieruchomości gruntowe położone w obrębie m. Reszki i Górka),  

3. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania: „Przebudowa dróg gminnych 

wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 16 w km 97+031 w m. Tyrowo gm. 

Ostróda”, 

4. zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok, 

5. zbycia nieruchomości mienia komunalnego (przeznacza się do sprzedaży 

nieruchomość gruntową zabudowaną w miejscowości Morliny), 

6. zbycia działki stanowiącej własność Gminy Ostróda w drodze zamiany (dotyczy 

działek w miejscowości Samborowo), 

7. powołania komisji przetargowej (na sprzedaż dwóch działek w m. Morliny), 

8. zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne w m. Wyżnice i Stare 

Jabłonki, 

9. powołania komisji przetargowej (na sprzedaż kompleksu 19 działek o łącznej 

powierzchni 12,7673 ha w m. Ornowo), 

Spotkania, konferencje 

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

2. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 

3. Spotkanie z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

4. Spotkanie w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie. 

5. Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Jagiełek. 

6. Spotkanie w sprawie ścieżki rowerowej w Urzędzie Miejskim w Ostródzie. 

7. Spotkanie z firmami: Strabag, Budimex. 

8. Udział w zebraniach wiejskich w Brzydowie i Kajkowie. 

9. Podpisanie umowy na obsługę bankową Urzędu Gminy Ostróda. 

10. Podpisanie umowy na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej kolonii Idzbark. 

11. Podpisanie umowy na przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i budowa sieci 

wodociągowej na ul. Polnej w Kajkowie. 

Przygotowanie projektów uchwał, zgodnie z porządkiem obrad XXXVII Sesji Rady Gminy 

Ostróda.          

Sprawozdanie wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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W trakcie przedstawianego sprawozdania na salę obrad przybył radny Mieczysław Woźny. 

Aktualnie w sesji uczestniczy 13 radnych. 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda 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 XXXVII/282/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r.  

w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok - stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2017. 

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 XXXVII/283/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w 

sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

2017 - stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

Ad. 6. 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji  na podatek od 

nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.  

Uwag nie zgłoszono.  
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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 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVII/284/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r.   

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji  na podatek od nieruchomości, podatek 

rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i 

podatku leśnego - stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi 

Komunalnej w Ostródzie. 

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 XXXVII/285/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r.  

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w 

Ostródzie- stanowi załącznik nr 7  do protokołu. 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 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, 
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-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVII/286/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w 

sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r. - stanowi załącznik 

nr 8  do protokołu. 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Kajkowo. 

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 - 9 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 4 głosy. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVII/287/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w 

sprawie nadania nazwy drodze w miejscowości Kajkowo - stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Ostróda na lata 2018 -2024. 

 

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 XXXVII/288/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. 

uchwalenia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w Gminie Ostróda na lata 2018 -2024 - stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 
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Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie warunków funkcjonowania oraz powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 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 XXXVII/289/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w 

sprawie warunków funkcjonowania oraz powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda - stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostróda w 2018 r. 

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 XXXVII/290/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w 

sprawie  uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostróda w 2018 r. - stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2018 rok. 
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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 XXXVII/291/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w 

sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2018 rok - stanowi załącznik nr 

13 do protokołu. 

Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018 

– 2029. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną 

opinię om przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018 – 2029. 

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-612/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Olsztynie z dnia 24 listopada 2017 r. – stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

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 - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVII/292/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2018 – 202 - stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu. 
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Ad. 15. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2018 rok. 

W tym punkcie: 

1. Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy. 

 

Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda przedstawił najważniejsze założenia projektu uchwały 

budżetowej gminy Ostróda na 2018 rok. 

Następnie Wójt podziękował Skarbnikowi Gminy, Kierownikom Referatów, pracownikom 

oraz radnym za pracę nad projektem budżetu na 2018 rok oraz prosił o uchwalenie budżetu  

gminy na 2018 rok. 

Uwag nie zgłoszono.  

 

2. Przedstawienie opinii właściwej miejscowo Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 

wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie uchwały 

budżetowej na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego 

w tym projekcie. 

Uchwała Nr RIO. VIII-0120-611/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Olsztynie z dnia 24 listopada 2017 r. – stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

3. Przedstawienie ostatecznej opinii i wniosków stałej komisji właściwej do spraw 

budżetu. 

Łukasz Wolf Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Obywatelskich przedstawił zbiorczą opinię komisji w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały budżetowej na 2018 rok.  

Zbiorcza opinia Komisji Budżetu (...) - stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

4. Zgłoszenie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały przez Wójta. 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały 

budżetowej. 

Autopoprawka do projektu WPF na lata 2018 – 2029 oraz do projektu budżetu na 2018 r. 

(zgłoszona w poprzednim punkcie obrad) - stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

 

Radny Marek Szostek prosił o ustosunkowanie się Wójta Gminy Ostróda do złożonych 

wniosków przez radnego, które ostatecznie nie znalazły się w zapisach budżetu gminy na 

2018 r. 

  

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że jeśli wniosek nie znalazł się w projekcie budżetu na 

2018 r. nie znaczy, że nie znajdzie się w późniejszym etapie, ponieważ zmiany w budżecie 

dokonywane są praktycznie na każdej sesji, przez cały rok. W przypadku pojawienia się 

środków zewnętrznych, wnioski zgłoszone przez radnego będą rozpatrywane, co jest 

normalne i naturalne. 

Radny Marek Szostek prosił Wójta o udzielenie pisemnej odpowiedzi na złożone wnioski do 

budżetu. 
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Wójt odpowiedział, że po zatwierdzenia budżetu gminy na 2018 rok, radnemu zostanie 

przygotowana odpowiedź pisemna. 

 

Głos zabrał radny Mieczysław Woźny, który powiedział: „ Panie wójcie nie będę wylewał 

miodu na pańskie uszy, dotyczące budżetu, ale chciałbym powiedzieć to, co powiedział mój 

poprzednik. Żadne poprawki za przeproszeniem ani nasze, ani komisji indywidualne wnioski 

nie zostały wniesione do budżetu. Praktycznie cała praca radnych, para idzie w gwizdek, 

dlatego budżet jest za przeproszeniem pana autorstwa. Odpowiem jeszcze na jedną rzecz, 

powiem  słowami, tak jak to powiedział kiedyś pan radny Nowicki, nasze wskaźniki idą na 

razie wszystkie w dół. Ranking gmin wiejskich naszej zszedł do 344 miejsca. Zubożenie 

mieszkańców jest bardzo duże a każdy rodzący się w gminie mieszkaniec od razu dziedziczy 

1.340zł długu. Dla mnie to zadłużanie gminy jest przerażające, w tej chwili zaciągamy nowe 

kredyty, wypuszczamy nowe obligacje, po to, żeby spłacić poprzedni dług. Ja osobiście 

jestem przeciwny temu budżetowi, dziękuję”. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli pojawiają się jakiekolwiek nowe projekty, to 

należy je wykorzystać. Pan Sadowski uważa, że obecna rada nie zostawia gminy z 

milionowymi długami. 

 

Wójt Gminy Ostróda odnosząc się do wypowiedzi radnego Mieczysława Woźny powiedział; 

„jeśli chodzi o działalność rady to oceniam ją pozytywnie, nie mogę tego powiedzieć o Panu, 

ponieważ mało rzeczy Pan wnosi i to nie jest tak, że budżet jest autorstwem wójta, bo tak nie 

jest. To jest budżet pewnej kontynuacji i wykorzystywania szans. Jeśli mówi Pan o 

zadłużaniu, to ja mogę panu jedną rzecz powiedzieć. Jeśli pieniądze, które nawet jeśli 

wypuszczamy obligacje, czy też kredytujemy i zaciągamy jakiekolwiek zobowiązania, 

przeznaczane byłyby na konsumpcje, to oczywiście szkoda każdej złotówki. My inwestujemy 

jesteśmy już nie na początku XXI wieku, bo minęło lat 17 i są nadal miejscowości, które nie 

mają kanalizacji, są miejscowości gdzie ciężko dojechać i jak słyszę to z pana ust, to proszę 

stanąć przed mieszkańcami Ornowa i powiedzieć im, że nie jest potrzebna kanalizacja, proszę 

stanąć przed mieszkańcami Rudna i powiedzieć, że nie jest im potrzebna droga i dlaczego 

wójt desygnuje na drogę powiatową 1.200.000 zł itd. Życzę panu, za moment są wybory, 

proszę na siebie wziąć pełną odpowiedzialność, przejechać się po gminie posłuchać 

mieszkańców. Jadąc ostatnio do Brzydowa, czy do Kajkowa, pomimo tego, że dużo się dzieje 

to słucha się ile jeszcze jest do zrobienia. Jak słyszę Pana, to nie chcę tego określać, ma Pan 

prawo do wypowiadania się. Mam nadzieję, że za rok będziemy weryfikowani i ta 

weryfikacja pokaże, czy nasze działania są słuszne, czy niesłuszne, a że oczekiwania ludzi są 

coraz większe to wcale się nie dziwię. Rok 2018 ma tyle do zrobienia, łatwo tak stanąć z boku 

i dolewać oliwy do ognia, a sam praktycznie Pan nic nie wnosi, dziękuję”. 

 

Radny Łukasz Nowicki odnosząc się do aktualnego zadłużenia gminy powiedział: „stoimy 

przed wyjątkowym wyborem, ponieważ nie zadłużamy się i nie wskazujemy gminy na 

stagnację, lecz dalej jesteśmy drapieżnym tygrysem i inwestujemy. Budżet jest wyjątkowy, bo 

11 mln na inwestycje jest dużym przełomem, wcześniej niespotykanym w gminie Ostróda. Za 

rok będziemy znajdowali się w zupełnie innym miejscu, gmina nie będzie już taka sama. 

Inwestycje z lat poprzednich również były spore, natomiast w tym momencie można użyć 

słowa gigantyczne. Chciałem życzyć wszystkim, żeby ten budżet przyniósł te owoce, o 

których mówimy na razie na papierze i abyśmy mogli jeszcze więcej w przyszłym roku 

nowych rzeczy wykonać na terenie całej gminy. Droga z pewnością jest słuszna i dążąc nią 

przez kolejne lata mamy pod kontrolą zadłużenie, natomiast bardzo intensywnie się 

rozwijamy, no i o to chyba w samorządzie chodzi, dziękuję”. 
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Radny Andrzej Bartnicki zapytał wójta, dlaczego wniosek z komisji oświaty w sprawie 

przeznaczenia środków na opracowanie dokumentacji technicznej budowy Gminnego 

Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w gminie Ostróda nie uzyskał aprobaty. Radny 

nadmienił, że znany jest wszystkim stan techniczny obiektu GCK-B w Samborowie oraz 

warunki pracy. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że radnemu, który jest kolejną kadencję powinna być 

znana hierarchia potrzeb gminy. Wójt będąc mieszkańcem miejscowości Samborowo widzi , 

duże zaangażowanie osób pracujących, jednak samorząd musi dokonywać wyboru, ponieważ 

na dzień dzisiejszy gminy nie stać na budowę obiektu ze środków własnych. W tej dziedzinie 

nie ma żadnych środków zewnętrznych, o które samorząd mógłby się ubiegać. Jest możliwość 

skorzystania z dofinansowania jedynie na remont sceny na kwotę 50 tys., z czego gmina 

będzie korzystać, jednak nie ma możliwości na skorzystanie z kwoty 3 mln na budowę 

gminnego centrum. Wójt przypomniał, że są określone priorytety działania, tj.  budowa 

przedszkola w Starych Jabłonkach oraz sali gimnastycznej w Idzbarku i Pietrzwałdzie. 

Reasumując Wójt stwierdził, że widzi również potrzebę budowy GCK-B, jednak na dzień 

dzisiejszy gminy nie stać na realizację inwestycji, dlatego wniosek nie został uwzględniony. 

 

Radna Barbara Stabińska odnosząc się do Wójta Gminy Ostróda powiedziała, że zdaje sobie 

sprawę, że ciężko jest spiąć budżet, jednak prosi, aby złożone wnioski przez radnych znalazły 

się w budżecie w ciągu roku budżetowego. 

 

Radny Dominik Serafin nadmienił, że od czterech lat zgłasza wniosek w sprawie remontu 

drogi w Smykówku i zapytał radnego Mieczysława Woźnego, czy pamiętał o mieszkańcach 

Smykówka występując z wnioskami do wójta. Pan Serafin apelował o naprawę drogi 

proponując środki z rezerwy budżetowej wójta. 

 

Pan Mieczysław Woźny potwierdził, że wniosek był składany kilkakrotnie.  

 

Na tym dyskusję zakończono. 

6. Głosowanie ewentualnych poprawek i autopoprawek do projektu uchwały budżetowej. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną przez wójta autopoprawkę do 

projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.  

Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” przyjęciem autopoprawki oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszoną przez wójta autopoprawkę do projektu uchwały 

budżetowej na 2018 rok.  

7. Odczytanie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej. 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Ostróda na 2018 rok. 

8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVII/293/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w 

sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2018 rok, stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu. 

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podziękował radnym za przyjęcie budżetu gminy 

Ostróda na 2018 rok. 

 

Ad. 16. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-

Mazurskiemu. 

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 XXXVII/294/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r.  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu  - 

stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Ad. 17. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

Nie zgłoszono żadnych interpelacji. 

Ad. 18. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.  
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Ad. 19. 

Wolne wnioski i informacje. 

Przewodniczący Rady odczytała informacje, zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073). 

 

 

Ad. 20 .  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXVII Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 13
20

. 

Na tym protokół zakończono. 

 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 

 

         


