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Protokół nr XXXV/2013 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 7 marca  2013r. godz. 10:00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XXXV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 10:00. 

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 Pana Bogusława Fijasa, Sekretarza Gminy Pana Cezarego 

Wawrzyńskiego, Zastępcę Skarbnika Gminy Panią Danutę Kucharczuk, Radcę Prawnego 

Panią Katarzynę Borowską, Inspektor Agnieszkę Jakubowską, Dyrektora Zakładu Obsługi 

Komunalnej Pana Jana Ignaczewskiego, sołtysów z terenu gminy Ostróda oraz media. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski wyjaśnił, że sesja została zwołana na 

wniosek Wójta Gminy Ostróda na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), który mówi, że na 

wniosek wójta przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 

7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek Pan Wójt złożył na ręce Przewodniczącego Rady 

dnia 28.02.2013r. w związku z powyższym termin został zachowany. 

Pan Wiczkowski przeprosił radnych i sołtysów za dostarczenie informacji o zwołaniu sesji 

później niż zwykle. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady zaproponował radnego Janusza Sadowskiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Pan Wiczkowski poddał wniosek pod głosowanie. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” powołaniem radnego oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów powołała na sekretarza obrad radnego Janusza 

Sadowskiego. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Ostróda ze Związku Gmin Regionu 

Ostródzko – Iławskiego "Czyste Środowisko". 

3. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
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Ad. 1.  

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski wyjaśnił ponownie prawomocność 

zwołania sesji powołując się na art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), który mówi, że 

na wniosek wójta przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający  

w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Pan Wiczkowski stwierdził, że sesja została 

zwołana w sposób prawomocny. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

      Ad. 2.  

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Ostróda ze Związku Gmin Regionu 

Ostródzko – Iławskiego "Czyste Środowisko". 

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda Panu 

Bogusławowi Fijasowi. 

 

Wójt Gminy Ostróda powitał obecnych, nawiązał do trybu zwołania sesji i powiedział,  

że sytuacja, tak jak dzisiejsza sesja, jest wyjątkowa. Temat dotyczy zmiany ustawy o 

ochronie środowiska. Zmiana w prawie powoduje negatywne skutki finansowe dla 

samorządu gminy Ostróda.   

Pan Wójt odczytał pismo z dnia 25.02.2013r. znak: OŚ.OP.700.4.2013. EŁ, które 

wpłynęło z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Następnie Pan Bogusław Fijas nawiązując do przedstawionego pisma poinformował, że 

co roku samorząd gminy Ostróda otrzymywał wpływy z Urzędu Marszałkowskiego  za 

składowanie odpadów na terenie gminy Ostróda w miejscowości Rudno w kwocie ok. 1 

mln złotych. W budżecie na rok 2013 jest przewidziana kwota 1.032.000zł, co zostało 

rozdysponowane zakładając, że gmina taki dochód otrzyma. Informacja jest zaskoczenie, 

dlatego zostały podjęte kroki przez wójta, żeby środki, które zostały zaplanowane  w 

wieloletniej prognozie finansowej budżetu gminy, aż do roku 2022 ratować. Planuje się, 

że będą to kwoty zbliżone do ok. 1 mln zł. W dniu 1 marca odbyło się spotkanie z Radą 

Gminy, na którym przedstawiono problem, następnie w poniedziałek  spotkanie z 

Zarządem Związku i częścią radnych. Pan Wójt dodał, że informacja ta zaskoczyła 

również Zarząd Związku. Dnia 18 marca br. planuje się Zgromadzenie Związku. 

Następnie Pan Wójt powiedział, że z uwagi na zaistniałą sytuacją wystąpił do 

Przewodniczącego Rady o wywołanie uchwały w sprawie w sprawie wystąpienia Gminy 

Ostróda ze Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego "Czyste Środowisko". 

Uchwała jeśli zostanie podjęta przez Radę nie będzie działała automatycznie lecz dopiero 

po trzech miesiącach. Okres do 8 czerwca, w każdej chwili jeśli temat się wyjaśni, że 

gmina nie straci środków Rada będzie mogła uchwałę uchylić. Ponadto pan wójt 

nadmienił, że miał możliwość spotkać się z parlamentarzystami, którzy zaskoczeni byli 

zmianą ustawy. Podjęcie uchwały daje szansę, że środki, które są zaplanowane  

w kwocie 1mln zł mogą zostać w budżecie. Uchwała będzie skutkowała dopiero za trzy 

miesiące i w każdej chwili, rada może uchwałę uchylić w takim samym trybie, przy 

dobrej woli Pana Przewodniczącego - nawet w ciągu jednego dnia. Pan Wójt prosił, żeby 

nie traktować tematu jako próby działania negatywnego w kierunku związku gmin, 

ponieważ inicjatorem związku była gmina Ostróda. Należy jednak pamiętać, że budżet to 
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podstawa na której samorząd pracuje, wydatków jest dużo a ostatnio wpłynęło pismo  

z GOPS w Ostródzie, w którym jest mowa, że środki zaplanowane na pomoc społeczną są 

zbyt małe, ponieważ społeczeństwo ubożeje. Do tej pory środki, które gmina otrzymywała 

rekompensowały pewne dolegliwości z racji funkcjonowania wysypiska na terenie gminy. 

Trudno powiedzieć co na myśli miał ustawodawca, pewne jest, że gminy na których 

zlokalizowane jest składowisko liczą na profity, jednak zostały zabrane. W interesie 

wszystkich i wójta  jest to, żeby zakład w Rudnie rozwijał się, ponieważ daje miejsca 

pracy, spełnia ważna funkcję społeczną, wpłaca podatki. Nie należy "sporu" wiązać  

z decyzjami gminy. Kwestia dotycząca związku i dochodów gminy jest sprawą 

podstawową. Podjęcie uchwały nie powoduje automatycznie wyjścia ze związku, staje się 

kartą przetargową w rozmowach ze związkiem i dalszych działaniach, ponieważ zostaną 

podjęte kroki w celu legislacyjnego wyjaśnienia kwestii. Ponadto Pan Wójt 

poinformował, że obecny Statut Związku, który jest opublikowany mówi, że wystąpienie 

ze związku następuje po trzech miesiącach od chwili zgłoszenia. Zmiana statutu, która 

może wejść w każdej chwili spowoduje, że gmina będzie mogła wyjść ze związku z 

końcem roku, co skutkować będzie utratą wpływów tegorocznych z opłaty 

marszałkowskiej. Łączna kwota zobowiązań wobec związku w roku 2013 wynosi 

29.000zł, tj. składka członkowska ok. 15 tyś. i składka na spłatę pożyczki. Wszystkie 

zobowiązania łącznie ze spłatą pożyczki do roku 2016 wynoszą 69.228,93zł. Pan Wójt 

prosił Radę o podjęcie projektu uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Ostróda ze 

Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego "Czyste Środowisko". 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski nadmienił, że sytuacja prawna nie jest do 

końca jasna, wiele jest niejasności odnośnie przekazania pieniędzy. Gdyby sytuacja była 

klarowna wówczas Marszałek Województwa przekazałby pieniądze do związku, jednak 

tak się nie stało, ponieważ pieniądze ok. 700 tyś wpłynęły w tym roku na konto gminy.  

Z obecnym stanem prawnym jest wiele niejasności. Ustawa mówi, że jest to dochód 

związku jednak za tym nie idą dalsze rozporządzenia mówiące o realizowaniu. Pan 

Wiczkowski nawiązując do odbytego spotkania z zarządem związku, powiedział, że było 

to bardzo cenne spotkanie, ponieważ wola związku wobec gminy jest bardzo dobra. 

Związek nie jest zainteresowany, żeby samorząd gminy wychodził ze związku, ponieważ 

gmina Ostróda była inicjatorem związku. Plusem było to, że gmina pozbyła się wysypiska 

śmieci i nieporównywalne są koszty rekultywacji kwater wysypiska w Rudnie i wysypiska 

w Morlinach. Zadanie pochłonęłoby ogromne pieniądze z budżetu gminy, zostało 

przekazane do realizacji związkowi i związek musi na naszym terenie doprowadzić do 

porządku. O ważności problemu należy wiedzieć i pamiętać. Ponadto Pan Wiczkowski 

poinformował, że zarząd związku będzie rekomendował, żeby środki zostały zwrócone w 

formie dotacji do budżetu gminy, zostanie to poczynione na Zgromadzeniu Związku w 

dniu 18.03.2013r. w formie uchwały. Pan Wiczkowski uważa, że jest to jedna z 

poważniejszych decyzji, która stoi przed Radą dlatego apelował, aby decyzja była 

pozbawiona emocji, stylu polityki,  ponieważ jest on najmniej potrzebny Radzie, "a każdą 

decyzję każdy z nas uszanuje". 

 

Radny Dominik Serafin zapytał, czy jest odpowiedź z ministerstwa na e-mail, 

jednocześnie prosił Pana Wójta o przedstawienie udziału gminy w budowie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że Pani Prawnik kontaktowała się z Departamentem 

Prawnym Ministerstwa Ochrony Środowiska, w tej sprawie zostało wysłane zapytanie. 
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Pan Wójt odczytał pismo wysłane do Departamentu Prawnego Ministerstwa Ochrony 

Środowiska – pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Pan Wójt po przeczytaniu powiedział, że odpowiedź na wysłane pismo nie wpłynęła. 

Uważa, że okres trzech miesięcy jest wystarczający, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości. 

Pan Wójt przedstawił skutki w zwlekaniu podjęcia decyzji. Powiedział, że faktem jest, że 

środki w wysokości 756 tyś wpłynęły do budżetu gminy z oznaczonym symbolem litery 

"O", która oznacza, że kwotę trzeba przekazać do związku. Tygodniowa zwłoka może 

gminę kosztować 20 tyś. Może być taka sytuacja, że o pieniądze gmina może zawalczyć 

w sądzie. Ponadto trudno, żeby zarząd związku, który był poinformowany przez wójta o 

zaistniałej sytuacji w piątek traktować, że ma wypracowane stanowisko. Trudno 

powiedzieć jakie działania podejmie związek. Pan Wójt wyraził zadowolenie  

z planowanego Zgromadzenia Związku jednak podkreślił, że przedstawicieli w związku 

jest 19-tu. Nadmienił, że obejmując urząd wójta z pierwszą sprawą, o którą monitował i 

prosił związek, była sprawa odpadów w Morlinach, jednak dobrej woli nie było. Pan Wójt 

uważa, że podstawowym działaniem wójta jest dbałość o interesy mieszkańców, 

zaprzecza temu ustawodawca, ponieważ powstaje konflikt interesów gdyż pieniądze, 

które trafiały do tej pory do gmin mają trafić do budżetu związku. Nie jest jednoznaczne, 

że związek 18 marca podejmie uchwałę o rezygnacji swoich dochodów. Związek może 

mieć problem z formalnym przekazaniem środków, gdyż jest to odrębny samorząd i może 

gminie przekazać środki w formie dotacji. Nawet przy najlepszej woli związku, pieniądze 

z wieloletniego planu finansowego gminy, trzeba wykreślić, ponieważ dotacje związku 

będą zależne od ich corocznej decyzji. Uchwała skutkuje za trzy miesiące co daje 

wystarczający okres czasu, żeby wyjaśnić wszystkie kwestie, ponadto jest wystarczający 

okres czasu, żeby ktoś liczył się z interesami gminy. 

Odpowiadając radnemu Panu Dominikowi Serafin na temat udziału gminy w związku Pan 

Wójt wyjaśnił, że udział gminy w całym majątku związku jest określony w zależności od 

ilości mieszkańców i wynosi 5,76%. 

Reasumując Pan Wójt prosił, mimo wszystkich niejasności, patrząc na dbałość interesów 

mieszkańców o podjęcie uchwały. 

 

Radna Magdalena Muraszko przedstawiając aspekt Wójta Gminy Ostróda, który jest "za" 

podjęciem uchwały i aspekt Przewodniczącego Rady Gminy, który jest "przeciwny" i 

przedstawia interes z tej strony, że trzeba się zastanowić,  że nie wiadomo, czy pieniądze 

stracimy. Radna twierdzi, że podjęcie dzisiejszej uchwały zabezpieczy gminę przed utratą 

środków. Ponadto uważa, że reprezentuje interesy mieszkańców własnej gminy a nie 

mieszkańców gmin całego związku. Pani Muraszko dodała, że jeśli rada nie podejmie 

uchwały to milion złotych, który należny jest tylko gminie Ostróda zostanie podzielony na 

pozostałych członków związku, wówczas trzeba będzie się zastanowić skąd uciąć milion 

"może fundusz sołecki trzeba będzie zlikwidować, ponieważ budżet jest bardzo napięty", 

dlatego należy uciąć drogę, która prowadzi do utraty miliona złotych. Radna prosiła 

sołtysów aby zwrócili uwagę głosując nad projektem uchwały, kto z radnych będzie "za", 

a kto będzie "przeciw".  

 

Radny Janusz Sadowski powiedział, że  trzy miesiące czasu daje możliwość na 

zastanowienie się i podjęcie jakichkolwiek decyzji. Ponadto wśród radnych jest 

przedstawiciel związku, który na bieżąco informuje Radę o działaniach, jednocześnie 

funkcjonuje komisja, która od jutra może zacząć pracę i pilotować zaistniałą sytuację. 

Radny stwierdził, że będzie reprezentował własną gminę Ostróda, ponieważ finanse 

gminy są bardzo ważne co w przeciwnym razie będzie skutkować cięciem w budżecie. 
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Radny Łukasz Wolf powiedział, że radni wybrani są przez mieszkańców i reprezentują 

interesy mieszkańców tej gminy, stojąc jednocześnie na straży dobra mieszkańców i 

budżetu gminy. Decyzje Rady nie powinny powodować tego, że budżet gminy i dobro jej 

mieszkańców narażone jest na straty. Pan Wolf uważa, że jeżeli jest możliwość, że sprawa 

w ciągu trzech miesięcy się wyjaśni i utratę środków można przyblokować, to sprawa jest 

jasna, że należy działać na korzyść gminy. 

 

Pan Jerzy Kamiński Sołtys Sołectwa Zwierzewo popiera przedstawione wypowiedzi 

radnych i potwierdza, że radni zostali wybrani, żeby reprezentowali interesy 

mieszkańców. Nadmienił, że w minionych dwóch dniach doszły do niego słuchy, że 

gmina chce wystąpić ze związku i po odbytych rozmowach z mieszkańcami potwierdza, 

że zdania są takie jak przedstawiają radni. 

 

Na tym dyskusje zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał uchwałę w sprawie wystąpienia 

Gminy Ostróda ze Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego "Czyste Środowisko". 

Uwag nie zgłoszono. 

      Następnie projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

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

     głosowało 15 radnych. 

     -„za” podjęciem uchwały oddano - 6 głosów, 

     -„przeciw” - 9 głosów, 

     -„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Ostróda ze Związku 

Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego "Czyste Środowisko". 

 

      Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Ostróda ze Związku Gmin Regionu  

      Ostródzko – Iławskiego "Czyste Środowisko" – stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

W dyskusji głos zabrali: 

 

Wójt Gminy Ostróda nawiązując do podjętej decyzji Rady o rezygnacji z określonych 

środków budżetowych poinformował, że w takiej sytuacji zmuszony będzie przygotować 

projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, który będzie zakładał pewne ograniczenia. 

Dalej Pan Wójt mówił, że temat gospodarki odpadami budzi emocje wśród mieszkańców 

a będą one jeszcze większe z chwilą 1 lipca br. Pan Fijas mocno artykułował, że rolą 

Wójta i Rady jest stać na straży interesów mieszkańców. Radni podjęli decyzje, z którymi 

opinia publiczna nie jest równoznaczna z wolą części Rady. Pan Wójt dziwił się bardzo, 

że radni znajdując się w określonej sytuacji, wywołanej nie przez wójta a parlament, nie 

mogą w dziwny sposób oddzielić interesów mieszkańców gminy Ostróda od interesów 

związku. Pan Wójt nadmienił, że z tego powodu jest mu bardzo smutno i zapewnił, że 

będzie konsekwentny w swoim działaniu i na najbliższą sesje zostaną przygotowane 

projekty uchwał, które spowodują cięcia w budżecie. W tym momencie dostrzega 

działania związane z wielką polityką, której wójt nie kreuje lecz stoi na straży 

mieszkańców. Pan Wójt zasygnalizował problem złego stanu dróg na terenie gminy, braku 

środków na wypłaty zasiłków i dodatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Faktem staje się, że radni nie do końca myślą o interesie mieszkańców. 
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Pan Witold Bojar Sołtys sołectwa Idzbark przysłuchując się dyskusji dziwi się dlaczego 

radni, którzy głosowali przeciw nie wypowiedzieli się. Pan Sołtys dodał, że chciałby, żeby 

w chwili cięć budżetu, ci radni wytłumaczyli się swoim mieszkańcom. 

 

Pani Małgorzata Czerwona Sołtys Sołectwa Lichtajny poinformowała, że w sklepie  

w Lichtajnach ukazały się deklaracje na podatek śmieciowy, jednak po pomoc  

w wypełnieniu mieszkańcy przychodzą do sołtysa. Pani Sołtys nadmieniła, że sołtysi nie 

mają na ten temat żadnej wiedzy i informacji. Zaproponowała, aby Pani Zofia 

Stankiewicz przedstawiciel Związku Gmin zorganizowała spotkanie z sołtysami, na 

którym zostałyby wyjaśnione wątpliwości.  

 

Pan Bogusław Fijas stwierdził, że uwaga pani sołtys jest słuszna, o tych uwagach pan wójt 

mówił już w listopadzie 2012r.  Związek przejął realizacje ustawy śmieciowej w pewnym 

sensie temat jest poza urzędem i wójtem. O tym problemie mówili inni wójtowie na 

Zgromadzeniu Związku w grudniu. Związek ma możliwości również kadrowe i 

obowiązkiem związku i pracowników związku jest to, żeby do każdego mieszkańca trafiła 

deklaracja wraz z instrukcją. Pan Wójt nadmienił, że na Zgromadzeniu mówił o tym, że 

odium wątpliwości i złość ludzi spocznie na sołtysach, wójtach, na radnych w odpowiedzi 

wówczas uzyskał, żeby się nie martwił ponieważ realizuje to związek. Wójt Gminy 

Ostróda, urząd Gminy Ostróda nie odpowiada za realizację ustawy śmieciowej, ponadto 

pan wójt mówił, że jest takim samym mieszkańcem jak inni, który nie otrzymał deklaracji. 

Indywidualną decyzją jest zaangażowanie się każdego sołtysa w dostarczanie deklaracji 

od podatku śmieciowego. Jako Wójt Gminy Ostróda nie może zobligować sołtysów w 

gminie Ostróda do jakichkolwiek działań a jeśli zgłosi się przedstawiciel związku to 

sołtys decyduje, czy chce w tym pomóc. Związek przejął inicjatywę więc musi się z tego 

wywiązać. 

 

Radna Zofia Stankiewicz odpowiadając Pani Małgorzacie Czerwonka Sołtys sołectwa 

Lichtany na zorganizowanie spotkania na temat wypełniania deklaracji od podatku 

śmieciowego wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy pełni funkcje Wiceprzewodniczącego 

Zgromadzenia Związku, nie pracuje na etacie związku i nie uczestniczy w 

rozprowadzaniu deklaracji. Gmina Ostróda jest członkiem związku i w sytuacji kiedy w 

związku pracuje dwoje na razie ludzi nie jest żadną sensacją, że "tak jak w dobrym 

małżeństwie" należy sobie pomagać i wspierać się. Następnie radna wytłumaczyła się 

swojemu sołtysowi ze sposobu głosowania i powiedziała, że decyzja jej była nakierowana 

tym, że Zgromadzenie ma się odbyć 18 marca, tu wyjaśniła, że planowane było na 14 

marca jednak z uwagi na nieobecność Pana Fijasa Zarząd przychylił się do zmiany 

terminu. 18 marca wiadome będzie, czy gmina walczy o milion złotych, bo związek może 

zabrać, czy spokojnie wróci do budżetu. W tej chwili przepisy nie są jasne, wyjść ze 

związku zawsze można, ale czy wracać potem tak jak "rozkapryszone dzieci", radna nie 

widzi takiej możliwości.  

Radny Dominik Serafin wtrącił "bo nie będzie po co". 

Pan Stankiewicz dalej powiedziała, że do 18 marca to czas, gdzie można spokojnie 

przeczekać. Ponadto radna stwierdziła, że również reprezentuje interesy mieszkańców a 

ostatnie lata bardzo ciężko pracowała społecznie na interes mieszkańców w tej gminie. 

Zapytała czy sołtysi pamiętają przedstawiane propozycje pana wójta odnośnie  stawek 

podatku śmieciowego, które wynosiły 6 i 10zł. Odnosząc się do pana wójta powiedziała, 

że różnica ta "nie powala na kolana". Pani Zofia Stankiewicz odpowiadając dalej w 

sprawie pomocy w wypełnianiu deklaracji powiedziała, że postara się jako 

Wiceprzewodnicząca Walnego dotrzeć do biura i przekazać informację, że sołtysi maja 
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problemy z tym tematem. Radna uważa, że mieszkańcy są na rozstaju, nie wiedzą jak się 

obrócić i która decyzja jest lepsza. W sytuacji kiedy gmina będzie musiała dać pieniądze a 

związek w ramach dotacji celowej odda gminie, to wrócą na ten sam cel. Pani Zofia 

Stankiewicz prosiła, aby bez emocji dać czas do 18.03.2013r.  

 

Radna Magdalena Muraszko stwierdziła, że jednym z argumentów był czas, data wyjście 

określona była na dzień 8.06.2013r, przed wejściem ustawy, która wchodzi w życie 

1.07.2013r. Nie podjęcie decyzji skutkuje tym, że pieniądze nie będą gminne. "Na dzień 

dzisiejszy nie są a tak, na dzień dzisiejszy by były".  

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że nie do końca tak jest prosił żeby nie mylić pojęć i 

stwierdził fakt, że pieniądze wpłynęły do budżetu gminy i tak jak pan wójt powiedział one 

są zaznaczone. Nie ma znaczenia czy gmina wychodzi teraz.   

      Pani Muraszko wtrąciła "ma to znaczenie". 

Pan Wiczkowski dalej powiedział, że jeżeli gmina ma oddać pieniądze to już w chwili 

przyjścia powinny być przekazane do budżetu związku. 

Radna Magdalena Muraszko powiedziała, że spraw nie jest do końca taka jasna ponieważ 

wysłany został e-mail z prośbą o interpretacje. Pieniądze, które wpłynęły być może uda 

się odzyskać ale te, które będą wpływały po 1 lipca już nie. Czas goni dlatego, że teraz są 

trzy miesiące na wyjście ze związku a później będzie rok. Rok gmina ma "w plecy stu 

procentowo". 

 

Wójt Gminy Ostróda powiedział, że jeśli będzie uaktualniony statut, co może nastąpić 

jutro, to jest jednoznaczne z tym, że już jutro zapadnie decyzja, że gmina środków 

przewidzianych na ten rok nie uratuje. Należy o tym jasno mówić, że szybkie działania 

wójta polegają na tym, że jest trzy miesiące czasu, gdyż uchwała zacznie obowiązywać od 

8 czerwca br. Nieodwracalną sytuacją jest fakt, że zmiana statutu spowoduje, że gmina 

traci środki. Nawet jeśli gmina będzie otrzymywała dotacje, to w najbliższym czasie przy 

zmianie budżetu należy zmienić wieloletnia prognozę finansową. Ponadto, nikt nie jest w 

stanie zapewnić, że w roku 2014, 2015, 2016, aż do roku 2022 gmina będzie otrzymywała 

dochód w wysokości 1 mln złotych. Pan Wójt dodał, że w momencie kiedy gmina będzie 

miała możliwości ubiegania się o środki aplikacyjne, zewnętrzne, kwota 9mln zł może 

pozwolić, żeby do gminy trafiły środki rzędu 40mln, jeśli będą środki w proporcjach 

20,80. Nie podejmując takich uchwał samorząd naraża się na straty finansowe. Sytuacja 

nie jest wywołana przez wójta Gminy Ostróda lecz przez zmianę ustawy a gmina musi 

stosować prawo, które w Polsce obowiązuje. 

Przewodniczący Rady podziękował i powiedział, że zamyka dyskusje. 

Radna Magdalena Muraszko powiedziała, że chciała jeszcze zabrać głos. 

Pan Wiczkowski odpowiedział, że zamyka dyskusje i dodał, że na razie on jest 

przewodniczącym. 

Radna Magdalena Muraszko nie była zadowolona z takiego stanu rzeczy i przypomniała, 

że jeszcze  "Wolne wnioski i informacje". 

Przewodniczący Rady powyższe potwierdził. 

 

Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowin zapytała o miejsce, w które należy składać 

deklaracje od podatku śmieciowego i dlaczego robić ma to sołtys. 

Na sali obrad wśród sołtysów wytworzyła się dyskusja. 

Pan Przewodniczący Rady stwierdził, że tak jak pan wójt mówił, zadanie jest związku. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 
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Ad. 3.  
Zamkniecie obrad sesji Rady Gminy. 

      W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski   

       zamknął obrady XXXV  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 10.55. 

 

     Na tym protokół zakończono. 

 

    Zaprotokołowała:           Sekretarz obrad:                        Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                          Andrzej Wiczkowski 

 


