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Protokół nr X/11 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 17 czerwca 2011r. godz. 9.00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady X Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 9.00 

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum – 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 

radnych) – prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski  powitał radnych,  Wójta Gminy 

Ostróda Gustawa Marka Brzezina,  Skarbnika Gminy Marię Andrychowską, kierowników 

Urzędu Gminy Ostróda oraz sołtysów z terenu gminy Ostróda.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarz obrad  Rada jednogłośnie powołała radnego Janusza Sadowskiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. 

Następnie Pan Andrzej Wiczkowski, Przewodniczący Rady odczytał porządek, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

      4.   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  

            sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2010r. oraz projekt uchwały  

            w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania 

            budżetu gminy za 2010 rok 
W tym punkcie: 

1/  wystąpienie Wójta Gminy Ostróda : 

  -  przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok, sprawozdania finansowego 

                   gminy za 2010 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 

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

     o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu  gminy za 2010 rok  

     wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

3/  dyskusja nad sprawozdaniami, 

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

                   ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2010 rok, 

5/  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy   

     Ostróda za 2010 rok, 

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

     o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia  

     absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2010 rok,  

7/  dyskusja, 

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

                   z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 
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      5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  Miejscowości Ostrowin na  

           lata 2011 - 2017. 

      6. Projekt uchwały w sprawie udostępnienia Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012  

           w Samborowie po zajęciach szkolnych mieszkańcom gminy oraz przyjęcia regulaminu 

           udostępniania boisk. 

      7.  Wolne wnioski i informacje. 

8.  Zamknięcie obrad.                                                                      

 

Uwag do przedłożonego porządku obrad nie zgłoszono 

 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad IX Sesji był wyłożony do wglądu 

na stanowisku d/s obsługi rady. Zainteresowani mogli się zapoznać. 

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Następnie Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad IX sesji.  

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

14 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

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

 

Ad. 3. 

 

W tym punkcie Wójt Gminy Ostróda, Pan Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie  

o pracy w okresie między sesjami i omówił przygotowane projekty uchwał. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono. 

 

Ad. 4 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

rocznym z wykonania budżetu za 2010r. oraz projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium. 

W tym punkcie: 

1/ wystąpienie Wójta Gminy Ostróda 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda Panu 

Gustawowi Markowi Brzezinowi, który poinformował, że dokumenty podlegające 

przedstawieniu na niniejszej sesji, tj. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 

2010r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe gminy 
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za 2010r. zostały przedłożone Państwu radnym w terminach ustawowych i były przedmiotem 

prac Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy. 

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

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

Uwag do przedstawionego przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdania nie zgłoszono. 

 

2/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

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

za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.  

 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 maja 2011r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2010 rok. 

Uchwała Nr RIO. VIII-0120-310/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 maja 2011  roku w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Ostróda za 2010 rok, stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

3/ dyskusja nad sprawozdaniami 

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Obywatelskich Pani Magdalena Muraszko powiedziała, że po dokonaniu analizy 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r. sprawozdania finansowego gminy za 2010r. 

oraz informacji o stanie mienia komunalnego, komisja nie wnosi uwag i wnioskuje o 

udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Pan Marek Szostek 

stwierdził, że po dokonaniu analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r. 

sprawozdania finansowego gminy za 2010r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 

komisja nie wnosi uwag i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda 

Przewodniczący  Komisji Ładu Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Andrzej 

Bartnicki powiedział, że po dokonaniu analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2010r. 

sprawozdania finansowego gminy za 2010r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 

komisja nie wnosi uwag i wnioskuje o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda 
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4/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2010 rok 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr X/47/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania 

budżetu za 2010 rok -  stanowi załącznik nr 6  do protokołu.  

 

5/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy Ostróda za 2010 rok. 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Łukasz Wolf przedstawił radnym 

wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 

2010 rok.. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda 

za 2010 rok -  stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

6/ zapoznanie się z opinią Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie o przedłożonym przez  Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ostróda wniosku  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2010 rok. 

 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Ostróda za 2010 rok. 

 

Uchwała Nr RIO. VIII-0120-388/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Ostróda za 2010 rok - stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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7/ dyskusja, 

Uwag nie zgłoszono. 

 

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

Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok. 

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 - 14 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr X/48/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok -  

stanowi załącznik nr 9  do protokołu.  

Pan Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda podziękował za udzielenie absolutorium  

z wykonania budżetu za rok 2010.  

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy  Miejscowości Ostrowin na  

 lata 2011 - 2017. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr X/49/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrowin na lata 2011-2017 - stanowi załącznik 

nr 10 do protokołu. 
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Ad. 6. 

 

Projekt uchwały w sprawie udostępnienia Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012  

w Samborowie po zajęciach szkolnych mieszkańcom gminy oraz przyjęcia regulaminu 

udostępniania boisk. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr X/50/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie 

udostępnienia Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012 w Samborowie po zajęciach 

szkolnych mieszkańcom gminy oraz przyjęcia regulaminu udostępniania boisk - stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 7. 

 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Radna Zofia Stankiewicz przekazała obecnym informacje m.inn. na temat wyjazdu członków 

Izby Rolniczej do Brukseli, którzy pojechali z petycją do Przewodniczącego Parlamentu 

Europejskiego w sprawie równych dopłat do rolnictwa. 

Następnie Pani Stankiewicz poinformowała o możliwości zorganizowania szkolenie  

w zakresie szkód łowieckich. Ponadto miała możliwość wzięcia udziału w IV Polskim 

Kongresie Odnowy Wsi w Krzyżowej na Dolnym Śląsku. Radna Stankiewicz powiedziała, 

że najbliższym tematem Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej będzie omówienie warunków 

sprzedaży bezpośredniej. 

Na zakończenie Pani Stankiewicz powiedziała, że Izba Rolnicza wspólnie z KRUS  

i Związkami Zawodowymi organizuje kolnie dla dzieci, termin do 10 lipca 2011r. z gminy 

Ostróda jedzie 5 osób. 

 

Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowin zgłosiła problem braku wody na kolonii  

w Ostrowinie. Prosiła o skrupulatny przegląd sieci wodociągowej. 

 

Pan Jan Ignaczewski Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie odpowiedział,  

że sieć w tym rejonie jest z lat siedemdziesiątych, wydajność bardzo słaba i wymaga 

wymiany ok. 1500m
3
. Projekt jest wykonany na kanalizacje i na wodociąg, koszt ok. 100tyś 

zł. Sukcesywnie należałoby tę sieć wodociągową wymienić, jednakże jest to zadanie 

inwestycyjne, które należy wprowadzić do budżetu. Pan Ignaczewski dodał, że sytuacja 

posesji kolonialnych zapewne polepszyłaby się gdyby był wprowadzony zakaz podlewania 

ogródków w okresie maj-wrzesień. 
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Pani Grażyna Ostas sołtys sołectwa Turznica (Radna Powiatu Ostródzkiego) odczytała 

wniosek sołtysów dotyczący podniesienia diety sołtysa do kwoty 250zł 

Niniejszy wniosek - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Pan Zdzisław Kugler sołtys sołectwa Durąg zgłosił problem dewastacji drogi Durąg - Ryn. 

 

Radny Łukasz Nowicki zapytał Pan Jana Ignaczewskiego Dyrektora Zok jaka inwestycja jest 

prowadzona przez zakład na drodze między Lubajnami a Międzylesiem i w jakim celu. 

Ponadto prosił o poinformowanie radnych i sołtysów na temat nowych możliwości zakładu, 

tj. podawania stanów z licznika. 

 

Pan Jan Ignaczewski wyjaśniła radnemu Nowickiemu, iż w ramach projektu „Lubajny-

Zwierzewo” wykonywany jest wodociąg. Natomiast odnośnie podawania stanów licznika Pan 

Ignaczewski stwierdził, iż można przekazywać dane telefonicznie bądź przez internet. 

Podkreślił, że inkasent musi co pewien okres indywidualnie dokonać odczytu licznika, aby 

zweryfikować jego prawidłowość. 

 

Pan Jan Wróbel Sołtys sołectwa Klonowo złożył podziękowania Panu Wójtowi za pomoc  

i wsparcie w latach 2007-2011 przy realizacji projektów „Mała Dylewska” oraz „Koncertu 

muzyki poważnej”. 

 

Wójt Gminy Ostróda powiedział, że te podziękowania kierują się również do samorządu, 

liczy się współpraca  jest ona bardzo ważna a gmina jest partnerem. Pan Wójt dodał,  

że realizowane projekty cieszyły się dużym zadowoleniem wśród mieszkańców gminy  

i miasta. Pan Wójt wyraził zadowolenie, twierdząc, że wielka kultura weszła na skrajne 

obrzeża gminy. Następnie Pan Wójt złożył podziękowania Państwu Wróbel za szerzenie 

kultury w gminie Ostróda. 

 

Radny Andrzej Bartnicki w kontekście trudnych sytuacji Ochotniczych Straży Pożarnych  

w gminie Ostróda, zapytała Pana Wójta, czy gmina występuje po środki z Agencji Mienia 

Wojskowego. Stwierdził, że zna przypadki pozyskania pojazdów gaśniczych, pomp za darmo. 

 

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin odnosząc się do zgłoszonych wniosków 

powiedział: „odnośnie drogi w Durągu, należy zlustrować, gdyż nie wszystkie drogi znane są. 

Ostrowin od razu 100, czy 150 tyś. nie znajdziemy, trzeba mieć w pamięci przy konstrukcji 

budżetu na rok 2012 w ramach Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej. Straż Pożarna 

mamy to opanowane dokładnie, dwa samochody Volkswageny są przejęte z policji za darmo. 

Wielokrotnie korzystaliśmy z Agencji Mienia Wojskowego obecnie mamy złożony wniosek, 

chodzi o likwidacje Czerwonych Koszar, na całe wyposażenie a co będzie nie wiemy. 

Agencja Mienia Wojskowego prowadzi stronę internetową i każdy może wejść i skorzystać”. 

 

Radna Magdalena Muraszko odnośnie straży pożarnych powiedziała, że aby występować 

samodzielnie jako jednostka OSP to trzeba utworzyć stowarzyszenie czyli mieć osobowość 

prawną. Z tego co wiem nie wszystkie jednostki OSP w gminie Ostróda, wiadomo,  

że warunkiem istnienia stowarzyszenia jest składanie bilansu zysków i strat, sprawozdania 

finansowego za poprzedni rok, wiem, że nie wszystkie jednostki w gminie Ostróda to robią, 

bo pewnie nie umieją. Nie wiem, czy gmina jakoś pomaga, ja swojej jednostce pomagam”. 

Pani Muraszko stwierdziła, że trzeba objąć wszystkie jednostki tym systemem, aby mogły 

istnieć jako pełnoprawne stowarzyszenia i miały możliwość ubiegania się o środki unijne,  

np. prawo jazdy kat. C. 
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Wójta Gminy Ostróda Pan Gustaw Marek Brzezin wyjaśnił, że wszystkie jednostki są objęte 

przez gminę Ostróda i wszystkie są szkolone. W wymiarze społecznym jest jednak 

dobrowolność, obowiązuje system komputerowy rejestracji, jako przykład Pan Wójt podał 

jednostkę w Ornowie. Zachęcił do rejestracji i powiedział, że zmusić nikogo nie można. 

 

Pani Maria Andrychowska Skarbnik Gminy wtrąciła, że z mocy ustawy jednostki są 

stowarzyszeniami, wystarczy wystąpić do Urzędu Skarbowego o nadanie nr  NIP,  

Urzędu Statystycznego o nadanie nr regon i działać.  

 

Następnie Pan Wójt Gminy Ostróda zaprosił wszystkich obecnych na dzisiejszy Piknik 

Samorządowy organizowany w Ośrodku Wypoczynkowym w  Kaczorach o godz. 17.00. 

 

Ad. 8. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady X Sesji o godz. 10.50. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:                   Przewodniczący Rady 

Agnieszka Jakubowska                      Janusz Sadowski                    Andrzej Wiczkowski 

 


