Protokół nr XXXII/12
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 grudnia 2012r. godz. 13:00
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Obrady XXXII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00
Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda.
Po stwierdzeniu quorum – 15 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15
radnych) – prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski

powitał wszystkich obecnych

w tym: Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Zastępcę Skarbnika Gminy Danutę
Kucharczuk, Dyrektora GOPS Danutę Niemanowską,

Dyrektora Zakładu Obsługi

Komunalnej Jana Ignaczewskiego, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Martę Żeberek,
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej Celinę Pych, Radcę Prawnego Katarzynę Borowska,
kierowników referatów, sołtysów z terenu gminy Ostróda.
Na sekretarza obrad Rada jednogłośnie powołała radnego Pana Janusza Sadowskiego
Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy.
Planowany porządek obrad:
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 zmian budżetu gminy na 2012 rok.
5. Projekt uchwały budżetowej na 2013 rok.
W tym punkcie:
1. Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy.
2.
3.
4.
5.
6.

Przedstawienie opinii i wniosków komisji.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie obrad.
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad
następujących projektów uchwał.
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostróda na lata 2012-2015.
2. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2012.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostróda na lata 2013-2016.

1

5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji
celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
6. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Miejską Ostróda, a Gminą Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu
opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury
w Samborowie i Gminnej Biblioteki w Szyldaku.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Ostróda.
9. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
10. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
12. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
W wyniku przedstawionego wniosku Wójta Gminy Ostróda Przewodniczący Rady poddał
pod głosowanie projekty uchwał według następującej kolejności:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na
lata 2012-2015.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały.
2. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały.
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2012.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda
na lata 2013-2016.
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały.
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej
na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały.
6. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Miejską Ostróda, a Gminą Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały.
7.Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury
w Samborowie i Gminnej Biblioteki w Szyldaku.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Ostróda.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad projekt uchwały.
Ad. 9. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
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-„za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad oddano – 7 głosów,
-„przeciw” - 8 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy większością głosów nie przyjęła projektu uchwały do porządku obrad.
Ad. 10. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad oddano – 6 głosów,
-„przeciw” - 8 głosów,
-„wstrzymujących się” - 1 głos.
Rada Gminy większością głosów nie przyjęła projektu uchwały do porządku obrad.
Ad. 11. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad oddano – 6 głosów,
-„przeciw” - 8 głosów,
-„wstrzymujących się” - 1 głos.
Rada Gminy większością głosów nie przyjęła projektu uchwały do porządku obrad.
Ad. 12. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad oddano – 6 głosów,
-„przeciw” - 8 głosów,
-„wstrzymujących się” - 1 głos.
Rada Gminy większością głosów nie przyjęła projektu uchwały do porządku obrad.
Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał nowy porządek obrad XXXII Sesji
Rady Gminy Ostróda, który przedstawia się w następujący sposób:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Ostróda na lata 2012-2015.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012r.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2012.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostróda na lata 2013-2016.
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9. Projekt uchwały budżetowej Gminy Ostróda na 2013 rok.
W tym punkcie:
1. Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy.
2.
3.
4.
5.
6.

Przedstawienie opinii i wniosków komisji.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
Odczytanie projektu uchwały budżetowej. (i ewentualnych poprawek)
Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji
celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.
11. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Miejską Ostróda, a Gminą Ostróda w sprawie powierzenia zadania
zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
12. Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury
w Samborowie i Gminnej Biblioteki w Szyldaku.
13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Ostróda.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie nowy porządek obrad.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” przyjęciem nowego porządku obrad oddano – 9 głosów,
-„przeciw” - 4 głosy,
-„wstrzymujących się” - 2głosy.
Rada Gminy większością głosów przyjęła nowy porządek obrad XXXII Sesji Rady Gminy
Ostróda..
Ad. 2.
Przyjęcie protokołów z obrad XXX i XXXI Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad XXX i XXXI Sesji był wyłożone
do wglądu na stanowisku d/s obsługi rady. Zainteresowani mogli się zapoznać.
Pan Wiczkowski zapytał czy są uwagi do protokołu z obrad XXX sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad
XXX sesji.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało
15 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XXX Sesji Rady Gminy.
Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z obrad XXXI sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
5

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół z obrad XXXI Sesji Rady Gminy.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało
15 radnych:
- "za" przyjęciem protokołu oddano – 15 głosów,
- "przeciw" – o głosów,
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XXXI Sesji Rady Gminy.
Ad. 3.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas w pierwszej części sprawozdania o pracy w okresie
między sesjami przedstawił podjęte Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda. W dalszej części
omówił odbyte spotkania, konferencje, uroczystości oraz przygotowane projekty uchwał.
Zarządzenia
1. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pod nazwą "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ostróda
w roku 2013".
Przetarg wygrała firma: Usługi Elektryczno-Montażowe ANDREX Andrzej Kudon na kwotę
65.977,20zł)
2. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pod nazwą "Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na finansowanie
planowanego deficytu w budżecie Gminy Ostróda na 2012r."
Przetarg wygrał Bank Spółdzielczy w Iławie, oprocentowanie + marża 6,07%
3. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pod nazwą "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym dla potrzeb Urzędu Gminy Ostróda".
Ofertę złożyła Poczta Polska S.A z siedzibą w Warszawie, umowa zostanie zawarta w dniu
31.12.2012r.
4. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pod nazwą "Dostawa oleju opałowego do budynku w Pietrzwałdzie, w którym
znajdują się Przedszkole Samorządowe, Świetlica, Biblioteka, GKW oraz Straż
Pożarna na 2013r."
Przetarg wygrała firma BOS 19 z Morąga, kwota za 1 litr oleju 3,59 brutto, łącznie na kwotę
86.160,00zł
5. Zarządzenie w sprawie powołania komisji doraźnej w celu ustalenia okoliczności
faktycznych w ramach obowiązków pracodawcy, wynikających z art. 943 Kodeksu
Pracy, oraz powołanie regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników Urzędu
Gminy Ostróda, ustalenia składu komisji wyborczej oraz zarządzenia wyborów.
W drodze przeprowadzonych wyborów przedstawicielem pracowników Urzędu Gminy został
Pan Artur Jabłonka. (pełnomocnik d/s BHP i socjalnych)
6. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia III
przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości
lokalowej jako lokal mieszkalny nr 5 w budynku 7A, położonym obręb Pietrzwałd.
Przetarg nie rozstrzygnięty.
7. Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego (sprzedaż w
drodze bezprzetargowej nieruchomość położona w obrębie Kajkowo, o pow. 0,0027ha
zbywana na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej działki nr 46/2)
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8. Zarządzenie zmieniające ustalenia odpłatności za korzystanie z sal gimnastycznych
przy placówkach oświatowych (Brzydowo, Durąg, Lipowo, Szyldak, Tyrowo,
Zwierzewo stawka 17,00zł, Samborowo 25zł).
Spotkania Konferencje Uroczystości:
1. Zatrudnienie Sekretarza p. Cezarego Wawrzyńskiego.
Wójt Gminy Ostróda poinformował, że od 3 grudnia został zatrudniony na stanowisku
Sekretarza Pan Cezary Wawrzyński osoba z długoletnim stażem, z wykształcenia dr
ekonomii , duże doświadczenie w dziedzinie samorządu.
2. Spotkanie z Burmistrzem Miasta Ostródy (w sprawie zawarcia porozumień w zakresie
komunikacji miejskiej oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt).
Wójt Gminy Ostróda dodał, że za każdy kilometr pojazdów ZKM gmina płaci 4,20zł,
podpisane zostało porozumienie, niestety na bardzo wysoka stawkę z kwoty 170zł na
250zł za utrzymanie 1 psa. Pan wójt dodał, że należy wspólnie zastanowić się nad
rozwiązaniem problemów.
3. Spotkanie z firmą wykonującą audyt kotłowni w Szyldaku.
4. Spotkanie w sprawie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Ostróda.
5. Podsumowanie kontroli NIK , która dotyczyła opłat planistycznych i adiacenckich.
6. Spotkanie z p. Różą Krześniak Firma OKEY.
Pan Bogusław Fijas powiedział, że jest możliwość w ramach współpracy z firmą OKEY
w miesiącu styczniu, aby któraś z naszych placówek oświatowych czy świetlic
pomalować. W dalszym etapie w ramach szkolenia, gdzie po stronie gminy odbywa się to
bezkosztowo istniałaby możliwość wykonania prac murarskich.
7. Spotkanie z p. Krzysztofem Bołbą (Pomorska Spółka Gazownicza).
Pan Wójt poinformował, że na spotkaniu rozważano możliwości podłączenia dwóch szkół
w Lipowie oraz szkoły i przedszkola w Pietrzwałdzie zasilania gazem. W nowym sezonie
grzewczym takie możliwości zostaną stworzone.
8. Spotkanie z Prezesami OSP i Kapelmistrzem Orkiestry Strażackiej.
9. Spotkanie opłatkowe z pracownikami urzędu i GOPS.
10. Spotkanie opłatkowe z samorządami Miasta i Powiatu.
Pan Wójt dodał, że jest zwolennikiem, żeby spotkać się w przyszłym roku we własnym
gronie.
11. Spotkanie z poszkodowanymi w wyniku pożaru w Bałcynach.
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas poinformował, że w pierwszy dzień świąt dach nad
głową straciły cztery rodziny, dla poszkodowanych rodzin została udzielona pomoc
materialna łącznie w wysokości 25 tyś. Rodziny otrzymały pościele, koce, zaangażowali
się mieszkańcy. Pan Wójt nadmienił, że ogromne podziękowania należą się również Panu
W. Strumiłło Prezesowi Zakładu Doświadczalnego w Bałcynach oraz Panu A.
Koseckiemu, radnemu T. Klimeckiemu, ZUOK Rudno za podstawione kontenery. Pan
Wójt dodał, że w dniu dzisiejszym zostanie wykonana ekspertyza budowlana. Na stronie
internetowej urzędu gminy zostanie umieszczone konto z dopiskiem Bałcyny. Pan Wójt
prosił o pomoc.
12. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.
13. Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego "Czyste Środowisko".
Wójt Gminy Ostróda powiedział, że na zgromadzeniu zapadły decyzje, dotyczące
wprowadzenia "ustawy śmieciowej". Przygotowane projekty nie zostały przyjęte przez
radę. Gmina Ostróda scedowała prowadzenie gospodarki śmieciowej na związek "Czyste
Środowisko". Związek 14 grudnia podjął uchwały. Pan Wójt powiedział, że jego intencją
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było również podjęcia tych uchwał przez radę. Związek przyjął stawki 7 i 9 zł od
mieszkańca za wywóz odpadów, takie stawki będą płacili mieszkańcy od 1 lipca 2013r.
Wątpliwości budzą zapisy statutowe związku, ponieważ pomimo iż 100% mieszkańców
naszej gminy będzie się wywiązywało z płatności, to braki związku pokrywać będą
członkowie. Pierwszą stawkę związek proponował w wysokości 10zł, potem 8 zł,
a 14.12.2012r. na poziomie 7,9zł. Wszystkie propozycje stawek nie posiadały żadnej
analizy finansowej ani uzasadnienia. Gmina Gietrzwałd ma doświadczenie, czteroletnie,
wprowadziła podatek śmieciowy i posiada stawki na poziomie 6zł, zadanie realizuje
nasze Rudno. Propozycje stawek nie wprowadzają żadnych ulg prorodzinnych. Ponadto
Pan Wójt stwierdził, że w zgromadzeniu są członkowie, którzy dzielą się na dwie
kategorie, są członkowie związku i gmina Ostróda zalicza się do nich i kandydaci do
związku. Statut funkcjonował przed uchwaleniem "ustawy śmieciowej" , związek posiada
swoją interpretacje prawną, która budzi duże wątpliwości, że statut który funkcjonuje
obejmuje również zadania związane z gospodarką odpadami. Uchwały, które zostały
przyjęte przez związek, z racji tych uchybień może się okazać, że będą przyjęte, wówczas
dla gminy pojawi się problem. Prawnie odpowiedzialność realizacji ustawy ciąży na
gminie. Pan wójt życzył związkowi, aby udała się ta realizacje, jednak wyraził swoje
obawy, widząc jak opieszale wykonuje się działania związku chociażby statutowe. Z racji
wątpliwości zasadne byłoby, aby gmina podjęła uchwały a rozstrzygnięcie, czy gmina ma
realizować zadanie, czy związek wydałby wojewoda a nie radni naszej gminy.
14. Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Ostródzie.
15. Konferencja Gospodarka Wodna w Rolnictwie – Warmińsko Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.
16. Konferencje pt. "Biogazownie w Polsce i UE – technologie, opłacalność, realizacje".
17. Konferencja Przedsiębiorczość Społecznie Odpowiedzialna na Obszarach Cennych
Przyrodniczo – WMARR Olsztyn.
18. Plenarne Posiedzenie Rady Warmińsko – Mazurskiego Zrzeszenia LZS – Urząd
Marszałkowski. Pan Wójt poinformował, że gmina Ostróda zajęła III miejsce w
województwie, natomiast Pan Waldemar Cieśluk został wyróżniony medalem za
działalność w LZS, oraz trener lekkoatletyki Ryszard Nowicki.
19. Informacja na temat składowiska odpadów w Morlinach.
Pan Bogusław Fijas poinformował, że 21 grudnia została wydana pozytywna decyzja na
funkcjonowanie zakładu, trwa czternastodniowy okres uprawomocniania się. Pan Wójt
powiedział, że wierzy iż 5 stycznia będzie fizyczna możliwość wywozu odpadów. W tej
sprawie w pierwszych dnia stycznia odbędzie się spotkanie z firmą USKOM i PUK.
Przygotowanie projektów uchwał:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda
na lata 2012-2015.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012r.
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2012.
4. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 20132016.
5. Projekt uchwały budżetowej Gminy Ostróda na 2013r.
6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji
celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
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7. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy
Gminą Miejską Ostróda, a Gminą Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu
opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
8. Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury
w Samborowie i Gminnej Biblioteki w Szyldaku.
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Ostróda.
10. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
11. Projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
13. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
Na zakończenie Pan Wójt prosił o czynne zaangażowanie się w pomoc ludziom, których
dotknęła tragedia w miejscowości Bałcyny.
Radny A. Bartnicki nawiązując do odbytego spotkania Wójta Gminy Ostróda z firmą
wykonującą audyt kotłowni w Szyldaku, zapytał kto go wykonuje i kto będzie płacił.
Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że sprawa dotyczy trzech bloków z Szyldaka, bardzo wysokie
koszty ogrzewania kotłowni olejowej, na poziomie 5,5 za m2 w skali płatności całego roku.
Koszty audyt mogą pokryć tylko mieszkańcy, gmina prawnie może przejąć kotłownie od
ANR, otrzymując środki na zmianę nośnika energii. Takiej możliwości nie mają mieszkańcy,
pomimo, że maja założoną wspólnotę. Jeżeli będzie przygotowany audyt to gmina może
wystąpić do agencji o przejęcie kotłowni i podać kwotę za jaką może przejąć. Nic nie stoi na
przeszkodzie, żeby z tej kwoty opłacić audyt, mogą to zrobić również mieszkańcy. Zmiana
nośnika energii i termomodernizacja trzech bloków spowoduje, że koszty ogrzewania będą
znacznie niższe. Pan Wójt dodał, że zadeklarował pomoc mieszkańcom ze swojej strony i
zastrzegł, że żadne środki z budżetu gminy nie będą przeznaczone na ten projekt. Na chwilę
obecną umowy są słowne i nie wiążące.
Radny Andrzej Bartnicki powiedział, że w ubiegłym roku radni byli na spotkaniu w Szyldaku,
temat miał dotyczyć pozostałych budynków, ponieważ kotłownia jest jedna.
Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, po audycie będzie wiadomo o jaką kwotę można wystąpić do
agencji chcąc przejąć kotłownię w celu poprawy sytuacji finansowej mieszkańców Szyldaka.
Radny Andrzej Bartnicki stwierdził, że agencja chętnie przekazuje budynki, jednak problemy
z ich funkcjonowaniem przechodzą na gminy. Radny zapytał pana wójta, czy nie obawia się,
że z chwila przejęcia budynków gmina będzie zobowiązana do ich utrzymania.
Bogusław Fijas odpowiedział, że kotłownia pracuje na potrzeby trzech wspólnot i w interesie
mieszkańców jest to, żeby funkcjonowała. Nie ma takiej potrzeby aby dofinansować
mieszkańców. Gmina może przejąć kotłownie i dać w użyczenie dla wspólnot, czy w tym
przypadku administratora.
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Radny Dominik Serafin odnosząc się do pkt 16 sprawozdania wójta powiedział, że ma
skromne doświadczenie ze Smykówka, gdzie w pierwotnym etapie miała być elektrownia a w
obecnej chwili jest zakład chemiczny. Zapytał, czy na terenie ostródzkim planowane są
elektrownie.
Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że systematycznie są składane wnioski o wydanie
warunków na funkcjonowanie, czy lokalizacje biogazowni. Pan Wójt wspomniał o
Międzylesiu, gdzie należało wydać środki na wykonanie planu, żeby zablokować inwestycje.
Temat aktualny ostatnio złożony wniosek o wystąpienie warunków zabudowy dla lokalizacji
biogazowni w Ryńskim. Pan Wójt dodał, że należy dbać o interesy mieszkańców, jednak
całkowicie blokować nie można.
Więcej pytań nie zgłoszono.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami- stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata
2012-2015.
Radny Łukasz Wolf złożył wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w uchwałach.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” wnioskiem głosowało - 13 radnych,
-„przeciw” – 2 radnych,
-„wstrzymujących się” – 0 radnych .
Rada Gminy większością głosów przyjęła zgłoszony wniosek radnego Łukasza Wolf.

Następnie Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXII/169/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 2012r. w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2012-2015– stanowi załącznik
nr 4 do protokołu.
Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
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-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXII/170/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 grudnia 2012r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2012r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXII/171/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
zmian budżetu gminy na 2012r. - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad.7.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2012r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych,
głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXII/172/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012r. –
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na
lata 2013-2016.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w
sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2013-2016r.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-765/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Olsztynie z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Ostróda projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016r. – stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.
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W dalszej części Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2013-2016.
W trakcie czytania uchwały salę obrad opuściła radna Magdalena Muraszko, w chwili obecnej
uczestniczy 14 radnych.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych,
głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXII/173/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2013-2016. –
stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski zarządził 10 min. przerwy.
Po przerwie przystąpiono do kontynuacji porządku obrad, w sesji uczestniczy 15 radnych.
Ad. 9.
Projekt uchwały budżetowej Gminy Ostróda na 2013r.
W tym punkcie:
1. Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy.
Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda Pana Bogusława Fijasa dotyczące budżetu gminy na 2013
rok- stanowi załącznik nr 10 protokołu.
2. Przedstawienie opinii i wniosków komisji.
Andrzej Bartnicki Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska stwierdził, że wnioski z komisji zostały ujęte we wniosku Komisji Budżetu,
w związku z powyższym Komisja Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
wnioskuje o przyjęcie budżetu. Radny odnosząc się do pana wójta prosił o kierowanie
budżetem tak, aby deficyt był jak najmniejszy i nie trzeba było zaciągać kredytu.
Marek Szostek Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych powiedział,
że komisja po zapoznaniu się z projektem uchwały budżetowej na 2013r. nie wnosi uwag.
Magdalena Muraszko Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego
poinformowała, że komisja budżetu przekazała wnioski Panu Wójtowi w związku z tym, że
wniosek dotyczący przesunięcia kwoty 10tyś. z Działu Promocja do Działu Drogi i Transport
nie został uwzględniony, radna prosiła o przegłosowanie wniosku.
3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok.
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Uchwała Nr RIO.VIII-0120-766/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Olsztynie z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy
Ostróda projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
4. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
5. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Wójta o przedstawienie autopoprawki do projektu
uchwały budżetowej.
Wójt Gminy Ostróda przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej.
W rozdziale 75075 "Promocja JST" wykreśla się zadanie bieżące pn. wydawanie kwartalnika
samorządowego biuletynu informacyjnego natomiast zwiększa się wydatki w zadaniu
"Dożynki gminne z kwoty 3.000,00 do kwoty 11.000,00zł .
W rozdziale 71004 – "Plany zagospodarowania przestrzennego" zmniejsza się planowane
wydatki przeznaczone na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu do budowy i pod zalesienie z kwoty 130.000zł do kwoty 100.000zł
W rozdziale 75412 Ochotnicze straże Pożarne zmniejsza się § 4170 "wynagrodzenia
bezosobowe" o kwotę 4.000zł i § 4300 – zakup usług pozostałych" o kwotę 4.000zł natomiast
zwiększa się § 4270 – "zakup usług remontowych" o kwotę 8.000zł. Plan po zmianach
wyniesie 89.500zł.
W rozdziale 75421 – "Zarządzanie kryzysowe" wykreśla się § 4270 który opiewał kwotę
8.500zł oraz zmniejsza się § 4210 o kwotę 1.500zł łącznie 10.000zł w związku z zdjęciem
wydatku na remont samochodu dyżurnego. Ogółem dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona środowiskowa ulega zmniejszeniu o kwotę 10.000zł.
Rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" ulega zwiększeniu o kwotę 40.000zł i po
zmianach wynosi 210.300zł w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 111.000,00zł
Przewodniczący Rady poprosił Panią Magdalenę Muraszko Przewodniczącą Komisji Budżetu
o przedstawienie wniosku.
Pani Magdalena Muraszko Przewodniczącą Komisji Budżetu przedstawiła wniosek, który
dotyczył zdjęcie kwoty 10 tyś. Puchar Świata w Siatkówce Plażowej w Starych Jabłonkach
z przeznaczeniem na Dział Transport i łączność remonty dróg o nawierzchni nieutwardzonej.
Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych,
głosowało 14 radnych.
-„za” wnioskiem oddano - 2 głosy,
-„przeciw” - 10 głosów,
-„wstrzymujących się” - 2 głosy.
Rada Gminy Ostróda większością głosów odrzuciła wniosek Komisji Budżetu, Finansów,
Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę Wójta Gminy Ostróda
do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych,
głosowało 14 radnych.
-„za” autopoprawką oddano - 12 głosów,
-„przeciw” - 1 głos,
-„wstrzymujących się” - 1 głos.
Rada Gminy Ostróda większością głosów przyjęła autopoprawkę Wójta Gminy Ostróda do
projektu uchwały budżetowej gminy Ostróda na 2013 rok.
6.Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Ostróda na 2013r.
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” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXII/174/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2013r. – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podziękował Radzie za jednogłośne uchwalenie
budżetu. Pan Wójt dodał, że kierunek działań został określony i wyraził swoje zadowolenie,
że wspólnie z radą budżet będzie realizowany.
Ad. 10.
Projekt uchwały zmieniający uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na
realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
W chwili obecnej wyszedł radny Józef Wiśniewski. W sesji uczestniczy 13 radnych.
Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
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 XXXII/175/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca
uchwałę w prawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z
zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą
Miejską Ostróda, a Gminą Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami.
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Radna Barbara Stabińska stwierdziła, że podwyżka za miesięczne utrzymanie psa w
schronisku z kwoty 170zł na 250zł jest drastyczna.
Wójt Gminy Ostróda poinformował, że wysłane zostało pismo do Burmistrza Miasta Ostróda
z prośbą o odniesienie się do podwyżki, jednak odpowiedź była lakoniczna i opierała się na
ogólnej podwyżce w kraju. Pan Wójt dodał, że zwierzęta w schronisku bardzo często nie są
gminne, najlepszym rozwiązaniem byłoby chipowanie zwierząt. Pan Wójt nadmienił, że
poprzedni wójt przygotował dokumentację techniczną na budowę schroniska w miejscowości
Wyżnice, którego kwota opiewa ok. 2 mln. Warunki w schronisku nie zawsze są dobre,
oprócz schroniska są jeszcze przytuliska. Pan Wójt zgodził się z opinią radnej Barbary
Stabińskiej.
Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski 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 XXXII/176/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Ostróda, a Gminą
Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
– stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie
i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku.
Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
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 XXXII/177/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki
Publicznej w Szyldaku – stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Ostróda.
Radny Tomasz Klimecki złożył wniosek, aby § 15 niniejszej uchwały otrzymał brzmienie:
"Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Związku
Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" winny być przekazywane zgodnie
z wojewódzkim planem gospodarki odpadami do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
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Radny Andrzej Bartnicki wnioskował o wprowadzenie zapisu w § 19, który mówiłby, że do
obowiązków osób utrzymujących psy należy umieszczenie tabliczki na posesji z informacją o
niebezpiecznym psie, ponieważ często dochodzi do nieprzyjemnych ataków, najczęściej na
listonoszy.
Przewodniczący Rady zaproponował przegłosowanie wniosku zgłoszonego przez radnego
T. Klimeckiego.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych,
głosowało 13 radnych.
-„za” wnioskiem oddano - 8 głosów,
-„przeciw” - 1 głos,
-„wstrzymujących się” - 4 głosy.
Rada Gminy większością głosów przyjęła wniosek radnego Tomasza Klimeckiego.
Na wniosek radnego Andrzeja Bartnickiego Radca Prawny Katarzyna Borowska wyjaśniła,
że zapis taki znajduje się w uchwale.
Jan Ignaczewski Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej zastrzeżenie wniósł do § 14. ust. 3.
uchwały, który mówi : "właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na kwartał".
Przewodniczący Rady nadmienił, że problem jest w tym, że regulamin nie został
doprecyzowany. Zapisy w uchwale powinny być zwięzłe, przejrzyste i wykonalne.
Przewodniczący Rady zaproponował wyłuskać najważniejsze poprawki i poddać pod
głosowanie, natomiast nad resztą prace zostaną podjęte w czasie.
Z uwagi na fakt, że dyrektor ZOK w Ostródzie nie może złożyć wniosku do projektu uchwały
na sesji, radny Radny Łukasz Wolf uczynił to w imieniu Pana Jana Ignaczewskiego.
Pan Krzysztof Ruczyński inspektor Ref. IGK wyjaśnił, że chodzi o te zbiorniki, gdzie
powstają śmieci i gdzie one są i jeżeli są to trzeba wywozić raz na kwartał
Pan Andrzej Wiczkowski "zapis mówi: właściciele nieruchomości, nie jest zapisane, czy
ścieki są, czy ich nie ma"
Pan Ruczyński "jeżeli są ścieki to musi raz na kwartał wywieść".
Radny Tomasz Klimecki powiedział, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości
określa się częstotliwość wywożenia nieczystości ciekłych tak samo jak i wywóz odpadów.
Radny dodał, że zapis jakiś musi się znaleźć.
Pan Wiczkowski "ale może dłuższy, bezpieczniejszy, może pół roku".
Radna Magdalena Muraszko powiedziała, że pół roku to zbyt długo, ponieważ ścieki
zagniwają. Zaproponowała, żeby dodać zapis "jak powstają ścieki".
Pan Krzysztof Ruczyński wyjaśnił, że taki zapis w regulaminie rada uchwaliła już w 2006
roku.
Przewodniczący Rady odczytał ponownie § 14. ust.3.
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Ostatecznie Przewodniczący Rady zaproponował, aby zostawić ten zapis w takiej formie jak
został przedstawiony w projekcie.
Radny Andrzej Bartnicki odnosząc się do zapisu § 23. ust. 5 zapytał, czy zapis ten dotyczy
również pryzm obornika, który przechowywany jest na polach. Czy właściciel będzie naruszał
zapisy uchwały.
Radna Zofia Stankiewicz powiedziała, że jako reprezentant rolników według przepisów
dobrej praktyki rolniczej obornik może być składowany na polach, na pryzmach i nie stanowi
problemu, ma być tylko wywożony w pewnym określonym czasie. Radna dodał, że nie
wyobraża sobie, żeby rolnicy zamykali i przykrywali płyty gnojowe.
Radny Janusz Sadowski nadmienił, że inaczej ma się sprawa w sytuacji, kiedy zostanie
zwieziony obornik z kurnika na pole w pobliżu zamieszkałych posesji.
Radna Zofia Stankiewicz wyjaśniła, że jest na to rozporządzenie i zapisy ustawowe.
Przewodniczący Rady poprosił o sprecyzowanie wniosku.
Radna Zofia Stankiewicz "składowanie obornika powinno być zgodnie z obowiązującymi
przepisami".
Radny Łukasz Nowicki powiedział, że na sesji nie tworzy się uchwały, można zgłosić
poprawki do uchwały, jednak w tej chwili to trwa "rzeźbienie" uchwały. Poprzednia uchwała
w treści prawie identyczna jest obowiązująca. Regulamin Rada uchwalić ma obowiązek,
poprawki, które były najbardziej istotne są już zaproponowane. Kompleksowo, trudne
zagadnienia wymagają więcej czasu , jednak te kwestie rozstrzygnie wojewoda.
Radna Magdalena Muraszko nawiązując do przyjętego wniosku, zgłoszonego przez radnego
Tomasza Klimeckiego wyraziła swoją wątpliwość i dodała, że na to wszystko będą przetargi.
Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że przetargi będą ogłoszone na zbiórkę, na składowanie.
Inspektor Krzysztof Ruczyński odnosząc się do wniosku radnego Andrzeja Bartnickiego
wyjaśnił, że zapis ten dotyczy tylko wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej i nie dotyczy to gospodarstw rolnych.
Po uzyskanych wyjaśnieniach radna Zofia Stankiewicz wycofała wniosek.
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad projektem uchwały.
Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda łącznie z przyjętym
wnioskiem radnego Tomasza Klimeckiego.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych,
głosowało 13 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 10 głosów,
-„przeciw” - 1 głos,
-„wstrzymujących się” - 2 głosy.
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Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXII/178/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda –
stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Ad. 14.
Wolne wnioski i informacje.
Wójt Gminy Ostróda poinformowała, że zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w roku 2012 nie wydano żadnej
decyzji ustalającej jednorazową opłatę w związku ze zbyciem nieruchomości, których wartość
wzrosła w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
jego zmiany. Na koniec 2012r. rozpoczęte są 3 sprawy dot. naliczania w/w opłaty. W 2012r.
wpłynęła jedna kwota w wysokości 3.015,90zł z decyzji ustalającej jednorazową opłatę z
2011 roku.
Niniejsza informacja - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodniczący Rady w imieniu Prezesa Zarządu Stowarzyszenia WIOSNA podziękował
radnym za przyłączenie się do drużyny Szlachetnej Paczki.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda.
Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda poinformował, że z dniem 31.12.2012r. wieloletnia
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku Pani Celina Pych kończy swoja pracę.
Pan Wójt wraz z Przewodniczącym Rady podziękowali Pani Celinie Pych za współpracę, za
trud niesiony w rozwój bibliotekoznawstwa na terenie gminy. Wraz z kwiatami i prezentem
złożone zostały życzenia wszelkiej pomyślności oraz zdrowia.
Z sali słychać było brawa.
Radna Zofia Stankiewicz poinformowała, że Powiatowa Izba Rolnicza w Ostródzie
organizuje wyjazd dla dzieci na zimowiska. Ubiegać się mogą osoby, które opłacają składki
w KRUS. Zainteresowani mogą uzyskać informacje na stronie internetowej Izby Rolniczej.
Sołtys sołectwa Lipowo Pan Szymon Jabłoński prosił o podtrzymanie tradycji i okazanie
serca poprzez wsparcie finansowe rodzinom poszkodowanym w pożarze w Bałcynach. Środki
będą przekazane na odbudowę domu.
Radna Powiatowa i sołtys sołectwa Turznica Pani Grażyna Ostas zaproponowała, żeby środki
dla pogorzelców przekazywać na ręce pana sołtysa, zapewniła że jest to skuteczniejszy
sposób.
Pan Wójt nadmienił, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby środki przekazywać do pana sołtysa
a wskazując numer konta zamysłem radnego T. Klimeckiego i wójta, było to aby pójść
znacznie szerzej.
Radny Andrzej Bartnicki przypomniał Panu Wójtowi, że dnia 28 listopada sołectwo Kajkowo
złożyło pismo do Wójta, prosił o odpowiedź z uwagi na mijający termin.
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Pan Artur Lewatowski Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej
wyjaśnił, że jest kontakt ze stowarzyszeniem, które to podpisało porozumienie z wójtem
Brzezinem, ze strony gminy stowarzyszenie na dzień dzisiejszy niczego nie potrzebuje.
Radny Andrzej Bartnicki nadmienił, że należałoby w formie pisemnej wysłać odpowiedź dla
zainteresowanych.
Pan Lewartowski odpowiedział, że przygotuje odpowiedź na piśmie.
Radny Andrzej Bartnicki wnioskował o zaplanowanie w przyszłym roku spotkania
wigilijnego w gronie samorządu gminy, tj. pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych.
Wójt Gminy Ostróda powiedział, że taką sugestię wyraźnie podkreślił w składanym
sprawozdaniu z prac w okresie między sesjami. Tegoroczne spotkanie było jednym z
ostatnich. Należy zrobić spotkanie w gronie sołtysów, radnych i wszystkich którzy z gminą
współpracują. Pan Wójt dodał, że wniosek jest zasadny.
Radny Łukasz Nowicki odnosząc się do studium powiedział, że na tym etapie
przeprowadzone zostały konsultacje. Zapytał czy są planowane spotkania na miejscu i
prezentacja założeń studium w poszczególnych miejscowościach a nie tylko w urzędzie.
Pan Lewartowski odpowiedział, że technicznie przeprowadzenie takich konsultacji w terenie
jest niemożliwe, natomiast ogłoszenia o wyłożeniu planu trafiają na tablice informacyjne
w sołectwach.
Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Ostróda, który odnosząc się do radnych i sołtysów
powiedział, że pełniąc obecnie funkcję Wójta Gminy Ostróda za pewne, niektórzy mają
okazje współpracować, w tak krótkim czasie już z trzecim wójtem. Okres wyborów jest
trudnym okresem, gdyż niestety następuje dzielenie się, jednak jest to normalne. Minione dwa
miesiące i najbliższe lata upłyną na konstruktywnej współpracy. Samorząd to pewien spór i
on musi się toczyć. Spotykają się ludzie, którzy mają odmienne poglądy, odmienne zdanie
jednak wszystko dzieje się w dobrej sprawie i z myślą o mieszkańcach. Pan Wójt
podziękował obecnym za dotychczasowa współpracę i życzył na nowy rok dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności zarówno na niwie zawodowej jak i prywatnej.
Na zakończenie z okazji zbliżającego się końca roku 2012 zaprosił wszystkich obecnych na
wzniesienie toastu z lampką szampana.
Więcej wniosków i uwag nie zgłoszono.
Na tym dyskusje zakończono.
Ad. 15. Zamknięcie obrad.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął
obrady XXXII Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 15.20.
Na tym protokół zakończono.
Zaprotokołowała:
Agnieszka Jakubowska

Sekretarz obrad:
Janusz Sadowski

Przewodniczący Rady
Andrzej Wiczkowski
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