
Protokół nr XVI/11 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 grudnia 2011r. godz. 12:30 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XVI Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 12:30 

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 

referatów urzędu gminy oraz sołtysów z jednostek pomocniczych. 

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 Pana Janusza Sadowskiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. 

 

Pan Andrzej Wiczkowski, Przewodniczący Rady odczytał porządek posiedzenia Sesji 

 

Wójt Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwał w sprawie 

nie wygasania środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz wprowadzenie 

do porządku Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015. 

 

Przewodniczący rady wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Następnie Pan Andrzej Wiczkowski, Przewodniczący Rady odczytał nowy porządek 

posiedzenia Sesji: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 



4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011r. 

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda 

na lata 2011-2014 

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2011. 

7. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku wpłaty i pozostawienie nadwyżki 

środków obrotowych w dyspozycji Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie. 

8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diety 

przysługującej Sołtysowi za udział w pracach Rady Gminy. 

9. Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Miejską Ostróda dotyczącego 

objęcia mieszkańców Gminy Ostróda opieką i usługami świadczonymi przez 

środowiskowe domy pomocy funkcjonujące na terenie Miasta Ostródy. 

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda. 

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2012-2015. 

12. Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok. 

W tym punkcie: 

1.   Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy Ostróda. 

2. Przedstawienie opinii i wniosków komisji. 

3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 

4. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

5. Odczytanie projektu uchwały budżetowej. 

6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zamknięcie obrad. 

 

Porządek obrad Sesji przyjęto jednogłośnie. 

 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy. 

 

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

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

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad XV 

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  XV 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. 

 

Ad. 4. 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2011r. odczytał Pan Andrzej 

Wiczkowski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

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

14 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVI/89/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmian 

budżetu gminy na 2011r. - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 

2011-2014 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

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

14 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVI/90/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2011-2014. - stanowi 

załącznik nr 5  do protokołu.  

 

Ad. 6. 

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

budżetowego 2011. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

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

14 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 



-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVI/91/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. - 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku wpłaty i pozostawienie nadwyżki 

środków obrotowych w dyspozycji Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie. 
 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

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

14 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVI/92/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie 

odstąpienia od obowiązku wpłaty i pozostawienie nadwyżki środków obrotowych w 

dyspozycji Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.- stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diety 

przysługującej Sołtysowi za udział w pracach Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski w nawiązaniu do przedstawianego projektu 

poinformował, że zasady wypłacania diet zostaną dopracowane w styczniu 2012r. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

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

14 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVI/93/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zasad 

otrzymywania i wysokości diety przysługującej Sołtysowi za udział w pracach Rady 

Gminy.- stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Miejską Ostróda dotyczącego objęcia 

mieszkańców Gminy Ostróda opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy 

pomocy funkcjonujące na terenie Miasta Ostródy. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 



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

14 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVI/94/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie 
porozumienia z Gminą Miejską Ostróda dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Ostróda 

opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy pomocy funkcjonujące na terenie 

Miasta Ostródy.- stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

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

14 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVI/95/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ogłoszono przerwę 5 minut. 

 

Ad. 11. 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2012-2015. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

14 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVI/96/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015. - 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok. 

W tym punkcie: 

1. Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy Ostróda. 

Wójt Gminy Ostróda powiedział, że budżet nie zakłada pożyczek, kredytów, nie zakłada 

deficytu. Jest to budżet przełomu, należy ten bilans zliczyć i zobaczyć, na czym stoimy. 

Zmierzymy się z kredytem 11 mln trzeba go spłacić. Myślę, że to, co jest przedstawione jest 

realne, jednak te ponad 2 mln zł, które zapisane są w budżecie zależne jest od sprzedaży 



poligonu. Sytuacja jest na tyle dynamiczna, bieżąca kontrola finansowa, 9 mln 

dofinansowanie na uzbrojenie terenu, ale trzeba mieć 3 mln własnych. 

Kolejna sprawa projekty gminne boisko w Starych Jabłonkach uzyskał dobrą opinię, chodnik 

w Zwierzewie i Centrum w Samborowie, jeśli będzie pozytywna decyzja to trzeba będzie 

znowu szukać swoich środków.- stanowi załącznik nr 12 do protokołu 

  

2. Przedstawienie opinii i wniosków komisji. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Obywatelskich Pani Magdalena Muraszko poinformowała, że po zapoznaniu się z budżetem 

rekomenduje budżet do uchwalenia przez Radę. 

 

3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 

Przewodniczący Rady odczytał opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej z 12 grudnia 2011r. 

 Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-802/11 

Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-803/11 

Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-804/11  

 

4. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2012 rok. 

Radny Nowicki Łukasz powiedział, że sytuacja jest nieciekawa miejmy nadzieje, że uda się 

sprzedać poligon. Jak przy tak zbilansowanym budżecie planować zadania. 

Skarbnik Gminy odpowiada, możliwości tylko ze sprzedaży albo z kredytów i pożyczek. 

  

5. Odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

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

14 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVI/97/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2012r. - stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Wójt Gminy Ostróda - podziękował za przyjęcie budżetu, praca nie była prosta, każdy 

indywidualnie i zbiorowo starał się. 

Budżet jest czytelny, znany, realizujemy to, co jest w budżecie. Możliwość realizacji zadań 

jest po uzyskaniu wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego. Dziękuje radzie za 

współpracę, pani Skarbnik, wszystkim pracownikom merytorycznym. Podziękowanie 

przewodniczącym za podjęta uchwałę o wynagrodzeniu dla Wójta  

 

Ad. 13. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący Rady odczytał informację o wydanych decyzjach w przedmiocie ustalenia 

jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem nieruchomości, których wartość wzrosła w 

następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ref RGP.  

 



Radna Zofia Stankiewicz zajęła głos na temat wykupu gruntów pod drogi, spotkanie z 

prawnikiem w Grabinku. Poinformowała, że Izba Rolnicza organizuje Bal rolnika Grabinek 

27.01.2012r. 160zł od pary. 

Radny Andrzej Bartnicki powiedział, że budżet jest trudny, chciałbym życzyć, aby były inne 

inwestycje niż te w budżecie zaplanowane. 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 14. 

Zamknięcie obrad 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady XVI Sesji oraz złożył wszystkim Życzenia Noworoczne. 

Wójt Gminy Ostróda również złożył Życzenia Noworoczne wszystkim zgromadzonym.  

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

 

 

Zaprotokołowała:           Sekretarz obrad:                   Przewodniczący Rady 

 

Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                    Andrzej Wiczkowski 

 

 

 

 


