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Protokół nr XXV/12 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 23 sierpnia 2012r. godz. 14:00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XXV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14:00 

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum – 13 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 

radnych) – prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski  powitał wszystkich obecnych  

w tym: 

- radnych gminy Ostróda, 

- Wójta Gminy Ostróda Bogdana Bartnickiego,  

- Skarbnika Gminy Teresę Ołowską,  

- Radnego Powiatu Ostródzkiego Bogdana Fijasa, 

- kierowników referatów,  

- 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 przedstawił porządek obrad XXV Sesji Rady Gminy. 

1. Otwarcie obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012 r. 

5. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Turznica oraz Stare Jabłonki do 

Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

6. Wolne wnioski i informacje. 

7. Zamknięcie obrad. 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o wyrażenie zgody na nie czytanie podstaw prawnych 

w projektach uchwał. 

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Na Sekretarza obrad Rada Gminy jednogłośnie powołała radnego Janusza Sadowskiego. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad XXIII i XXIV Sesji Rady Gminy. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad XXIII i XXIV Sesji były 

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

 

Uwag do protokołów nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad 

XXIII sesji.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu Nr XXIII oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

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

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z obrad XXIV Sesji Rady 

Gminy. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych: 

- "za" przyjęciem protokołu Nr XXIV oddano – 13 głosów, 

- "przeciw" – o głosów, 

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. 

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

 

Ad. 3. 

 

Następnie Wójt Gminy Ostróda Pan Bogdan Bartnicki przedstawił sprawozdanie  

o pracy w okresie między sesjami. 

Sprawozdanie - stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

W dyskusji głos zabrali: 

Radny Łukasz Nowicki odnosząc się do  zarządzenia wójta w sprawie ustalenia odpłatności 

za korzystanie z lokali świetlic wiejskich oraz zarządzenia w sprawie ustalenia wewnętrznych 

zasad gospodarki finansowej w urzędzie gminy, prosił o wyjaśnienie wprowadzonych zmian. 

Pan Wójt wyjaśnił, że w zarządzeniu dotyczącym korzystania ze świetlic proponuje się 

wnieść symboliczne opłaty za eksploatację, tj. zużycie energii elektrycznej, wody, ścieków  

i wywozu nieczystości. 

Następnie Pani Elżbieta Koziej inspektor Referatu Oświaty Kultury i Sportu powiedziała,  

że jeżeli stać jest osobę zainteresowaną wynająć salę, to powinno być stać również na opłaty 

związane z eksploatacją. 

Następnie Pani Elżbieta Koziej na prośbę Przewodniczącego Rady dostarczyła zarządzenie 

wójta w  sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z lokali świetlic wiejskich.  

Pan Przewodniczący poinformował, że analizą niniejszego zarządzenia rada zajmie się  

na posiedzeniach komisji.  
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Pani Teresa Ołowska odnosząc się do pytania radnego Łukasza Nowickiego, dotyczącego 

zarządzenia w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w urzędzie 

wyjaśniła, że zostały wprowadzone przepisy wewnętrzne dotyczące prowadzenia 

rachunkowości na realizację projektu pn. "Budowa infrastruktury technicznej dla strefy 

przedsiębiorczości w gminie Ostróda".  

Przewodniczący Rady stwierdził, że wynajem świetlic musi pokrywać koszty eksploatacji. 

Sołtys sołectwa Idzbark Witold Bojar odnosząc się do tematu świetlic powiedział,  

że w Idzbarku nie ma opiekuna świetlicy. Dodał, że niebawem ruszy kolejna liga tenisa 

stołowego. 

Sołtys sołectwa Kątno Tadeusz Filipek oraz Radna Barbara Stabińska podkreślili zły stan 

świetlicy w Kątnie. 

Wójt Gminy Ostróda Pan Bartnicki powiedział, że w Kajkowie mieszkańcy w ogóle nie mają 

świetlicy. 

Na tym dyskusje zakończono.  

 

Ad. 4. 

 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012r. odczytał Pan Andrzej 

Wiczkowski Przewodniczący Rady Gminy. 

 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych: 

„za” przyjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXV/136/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie 

zmian budżetu gminy na 2012r. - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw Turznica oraz Stare Jabłonki do Programu 

Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych: 

- "za" przyjęciem uchwały oddano – 13 głosów, 

- "przeciw" –0głos, 

- "wstrzymało się" – 0 głos.  
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Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem 

uchwały. 

Uchwała Nr XXV/137/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie 

zgłoszenia sołectw Turznica oraz Stare Jabłonki do Programu Odnowy Wsi 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego – stanowi załącznik nr 5 o protokołu. 

 

Ad 6. 
Wolne wnioski i informacje. 

 

Pan Witold Bojar sołtys sołectwa Idzbark powiedział, że sołtysi nie wiedzieli o programie, 

następnie zapytał na czym to polega. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że informacji w tej kwestii zabrakło. Następnie poprosił 

Panią Magdalenę Wajdyk Inspektor Referatu Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego  

o wyjaśnienie sprawy. 

  

Pani Magdalena Wajdyk Inspektor Referatu Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego 

poinformowała, że po Sesji Rady Gminy w dniu 5 lipca br. odbyło się spotkanie, na którym 

wybrano dwa sołectwa Turznica i Stare Jabłonki. Osobiście nie było jej na sesji ale ustaliła  

z Panią Zofią Stankiewicz, że poinformuje ona osobiście sołtysów o możliwości zgłoszenia 

do programu i że nie ma podstaw aby stwierdzić, że do tego nie doszło, tym bardziej,  

że następnego dnia otrzymała informację o sołectwach zgłoszonych do projektu.  

Następnie Pani Wajdyk poinformowała o konkursie jego założeniach i oczekiwanych 

efektach. Poinformowała również, że edukacyjny charakter projektu, w którym wezmą udział 

2 sołectwa nie ograniczy się jedynie do nich, ponieważ zdobyta wiedza będzie przekazywana 

pozostałym sołectwom. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy jest jakiś protokół w tym temacie. 

 

Radna Barbara Stabińska wyjaśniła, że spotkanie odbyło się  po sesji, na której było 

pożegnanie Wójta, wtedy część sołtysów wyszła.   

 

Na tym dyskusje zakończono. 

 

Ad. 7. 

 

Zamknięcie obrad. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady XXV  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 15.20. 

 

  

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Zaprotokołowała:                     Sekretarz obrad:                    Przewodniczący Rady 

 

Marta Podgórska                          Janusz Sadowski                                Andrzej Wiczkowski 

 

 


