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Protokół nr XXXI/12 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 18 grudnia 2012r. godz. 14:00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XXXI 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 Bogusława Fijasa,  
- Zastępcę Skarbnika Gminy Danutę Kucharczuk, 
- Radce Prawnego Katarzynę Borowską,  
- Inspektor Agnieszkę Jakubowska. 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXXI Sesji Rady Gminy. 

1. Otwarcie obrad. 
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda 

na lata 2012 – 2015. 
3. Wolne wnioski i informacje. 
4. Zamknięcie obrad. 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Ad. 2. 
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 
2012-2015. 
 
Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski udzielił głosu Pani Danucie Kucharczuk, która  
udzieliła wyjaśnień w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 
lata 2012 – 2015. 
Pani Kucharczuk wyjaśniła, że niniejszą uchwałę należy podjąć z uwagi na brak pozytywnej 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, co związane jest z uchwałą o zaciągnięciu kredytu 
długoterminowego. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w pkt 76 w roku 2014 kwotę 
685.900 zastępuje się kwotą 665.900zł, ponieważ ustalając składnię arytmetyczną  
z ostatnich 3 lat, tj. lata 2011-2013 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze 
sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem wyniósł 
3,94% a w uchwale zapisano 0,04%, natomiast spłata rat kredytów i pożyczek wraz  
z odsetkami wyrażone w % wyniosła 3,96%, w uchwale zapisano 0,04. 
 
Uwag do projektu uchwały 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. 
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Uchwała Nr XXXI/168/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015  - stanowi 
załącznik nr 2  do protokołu. 
 
Ad. 3. 
Wolne wnioski i informacje. 
W chwili obecnej przybył radny Łukasz Wolf. Aktualnie w sesji uczestniczy 14 radnych. 
 
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas poinformował, że od dnia 3 grudnia 2012r. funkcję 
Sekretarza Gminy na zasadzie zastępstwa, ponieważ Pan Andrzej Pęziński przebywa na 
zwolnieniu lekarskim, pełni Pan Cezary Wawrzyński. Pan Wójt dodał, że Pan Wawrzyński to  
doświadczony samorządowiec, wieloletni radny powiatu, wcześniej radny miasta. 
 
Głos zabrał Pan Cezary Wawrzyński Sekretarz Gminy, który powiedział, że urodził się  
w roku 1965, posiada wykształcenie ekonomiczne kierunek organizacje i zarządzanie 
ukończone na Uniwersytecie Gdańskim. W styczniu tego roku uzyskał tytuł doktora na 
Uniwersytecie Gdańskim specjalność Rozwój Regionalny i Infrastruktura Transportu. Od 
1994r. radny miejski od 1998r. radny powiatu, pełnienie w dwóch kadencjach funkcji 
Przewodniczącego Rady Powiatu. Doświadczenie zawodowe około jedenastu lat praca w 
Banku Gospodarki Żywnościowej, założenie biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, blisko dziesięć lat pełnienie funkcji Sekretarza Gminy Ostróda. 
 
Przewodniczący Rady odczytał życzenia świąteczne jakie wpłynęły na jego ręce do Rady 
Gminy od jednostek organizacyjnych i różnych instytucji. 
 
Następnie Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło pismo 
z firmy "DONG energy" Pancerzyn Sp. z o.o. w sprawie zaniepokojenia wykreśleniem stref 
dopuszczających lokalizowanie elektrowni wiatrowych w projekcie Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda.     
Przewodniczący Rady zaproponował, aby powyższym tematem Rada zajęła się w najbliższym 
okresie stycznia 2013r. - Rada na powyższe wyraziła zgodę. 
Ponadto, Pan Wiczkowski przypomniał, że dnia 19.12.2012r. o godz. 14.00 odbędzie się 
spotkanie opłatkowe trzech samorządów, na które serdecznie zaprasza. 
 
Więcej informacji nie zgłoszono. 
  
Ad. 4. 
Zamknięcie obrad. 
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXI Sesji 
Rady Gminy o godz. 14.15. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Zaprotokołowała:       Przewodniczący Rady 
 
Agnieszka Jakubowska       Andrzej Wiczkowski 
 
 
 
 


