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Protokół nr XXXVIII/2013 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 27 czerwca 2013r. godz. 13:00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:07 

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum – 12 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 

radnych) – prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski  powitał wszystkich obecnych  

w tym: 

- Pastora Zbigniewa Jana Reichelta, 

- Pastora Waldemara Eggerta,  

- Jana Antochowskiego – byłego Wójta Gminy Ostróda, 

- Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa,  

- Skarbnika Gminy Danutę Kucharczuk,  

- kierowników referatów,  

- dyrektorów : Zakładu Obsługi Komunalnej Jana Ignaczewskiego , Gminnego Ośrodka 

Kultury w Samborowie Martę Żeberek 

- sołtysów z terenu gminy Ostróda, 

- radnych gminy Ostróda. 

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. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek, za głosowało 12 radnych. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy. 

4. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

rocznym z wykonania budżetu za 2012 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Ostróda z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 

W tym punkcie: 

1/  wystąpienie Wójta Gminy Ostróda : 

  -  przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, sprawozdania finansowego 

                   gminy za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 

2/  zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  

     o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu  gminy za 2012 rok  

     wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

3/  dyskusja nad sprawozdaniami, 
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              4/  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

                   ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2012 rok, 

5/  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy   

     Ostróda za 2012 rok, 

6/  zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  

     o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia  

     absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2012 rok,  

7/  dyskusja,  

8/głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z  

tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok.         

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2013 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej, usługowej, sportu i rekreacji w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda. 

8. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ostróda na lata  2008 – 2011, z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 – 2015. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Ostróda partnerskiego projektu „Rozwijaj talenty, 

które posiadasz!” w Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostródzie i Gimnazjum w 

Samborowie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda. 

13. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

15.  Wolne wnioski i informacje. 

16. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o poprawkę do porządku obrad wprowadzającą 

dodatkowo dwie uchwały.  

- Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Ostróda. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek, za głosowało 12 radnych. 

- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2013-2016. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek, za głosowało 12 radnych. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił nowy porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy. 
 

1. Otwarcie sesji. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Ostróda. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda. 

4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy. 

5. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

rocznym z wykonania budżetu za 2012 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Ostróda z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 

W tym punkcie: 

1/  wystąpienie Wójta Gminy Ostróda : 

  -  przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, sprawozdania finansowego 

                   gminy za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 

2/  zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  

     o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu  gminy za 2012 rok  

     wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

3/  dyskusja nad sprawozdaniami, 

              4/  głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  

                   ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2012 rok, 
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5/  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy   

     Ostróda za 2012 rok, 

6/  zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  

     o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia  

     absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2012 rok,  

7/  dyskusja,  

8/głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z  

tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok.         

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2013-

2016 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2013 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej, usługowej, sportu i rekreacji w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda. 

10. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ostróda na lata  2008 – 2011, z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2012 – 2015. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Ostróda partnerskiego projektu „Rozwijaj talenty, 

które posiadasz!” w Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostródzie i Gimnazjum w 

Samborowie. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda. 

15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

17.  Wolne wnioski i informacje. 

18.  Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.    

 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. 

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Ad. 2. 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady zaproponował aby skład komisji doraźnej, który rozpatrzy wniosek o 

nadanie honorowego obywatelstwa składał się z przewodniczących Stałych Komisji Rady 

Gminy tj: Pani Magdaleny Muraszko, Pana Andrzeja Bartnickiego, Pana Marka Szostka i 

Pana Łukasza Wolfa. 

Uwag do składu komisji nie zgłoszono. 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Ostróda. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XXXVIII/219/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie 

powołania komisji doraźnej Rady Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 3  do protokołu.  

Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady - przedstawił życiorys Pastora Zbigniewa 

Reichelta , który stanowi załącznik nr 3a  do protokołu.   

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Ostróda, który przedstawił wymaganą procedurę nadania 

honorowego obywatelstwa Gminy Ostróda i stwierdził, że Pastor od dawna już jest 

honorowym obywatelem Gminy. Dokonał tego swoją działalnością na rzecz lokalnej 

wspólnoty. Uchwała to uhonorowanie znamienitego obywatela i dopełnienie formalności. 

Tacy ludzie w czynionym przez siebie na co dzień sami sprawiają że spotyka ich wdzięczność 

i szacunek i że są honorowymi obywatelami. Zrządzeniem losu Pastor niósł przez lata nie 

tylko posługę duszpasterską, ale działał społecznie wśród miejscowej ludności. Podobnie jak 

jego poprzednik w parafii Ostródzkiej pastor Mazurów Gustaw Gizewiusz. To niezwykle 

trudne zadanie dorównać tak wielkiej osobistości, ale pastor  Zbigniew Reichel podołał temu 

wyzwaniu. Obecnie Pastor odchodzi na zasłużona emeryturę. Jednak nie przeprowadza się do 

swojego rodzinnego Poznania będąc w całkiem niedalekiej a bliskiej sercu Ostródzie. W 

związku z czym nie pozwolimy na to a wierzę że On sam również do tego nie dopuści aby w 

dalszym ciągu nie korzystać z jego wiedzy doświadczenia, międzynarodowych kontaktów, 

społecznej pasji i aktywności. Już obecnie pastor podjął wspólnie z nami działania, aby 

utworzyć muzeum Dylewskiej Góry w średniowiecznym kościele w Glaznotach. Jako wójt 

Gminy Ostróda w imieniu własnym i moich poprzedników oświadczył, że Pastor Zbigniew 

jak mało kto zasługuje na tytuł honorowego obywatela Gminy Ostróda. Życzył Pastorowi 

wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz wielu lat spokojnego życia. Zapewnił, że wśród 

mieszkańców Gminy zawsze znajdzie życzliwość. 

 

Przewodniczący  Rady - ogłosił 3 minuty przerwy i poprosił członków komisji doraźnej na 

naradę w sprawie wniosku o nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda Pastorowi 

Zbigniewowi Reichelt.  

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady i udzielił głosu radnej Magdalenie 

Muraszko. 

Radna  Magdalena Muraszko odczytała protokół komisji doraźnej . 

Komisja doraźna Rady Gminy Ostróda w składnie (Magdalena Muraszko, Andrzej Bartnicki, 

Marek Szostek, Łukasz Wolf) po zapoznaniu się z wnioskiem o nadanie honorowego 

obywatelstwa pozytywnie opiniuje przedmiotowy wniosek i rekomenduje Radzie Gminy 

projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa. 
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Protokół Komisji doraźnej  - stanowi załącznik nr 3b  do protokołu.   

Ad. 3. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVIII/220/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie 

nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda. - stanowi załącznik nr 4  do protokołu.  

 

Na Sali Obrad słychać było oklaski.  

 

Gratulacje, kwiaty złożyli: Wójt Gminy Bogusław Fijas, Przewodniczący Rady Andrzej 

Wiczkowski, Jan Antochowski oraz pozostali radni i zgromadzeni goście. 

 

Głos zabrał Jan Antochowski i zwrócił się do Pastora Reichelta następującymi słowami: 

„Honorowy obywatelu naszej gminy, chciałbym Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia i 

gratulację z tej okazji. Ja chciałbym państwa poinformować, że my z Pastorem z znamy się od 

dawna. W trudnych czasach, kiedy trzeba było pomagać to Pastor nam bardzo pomagał, 

szczególnie wtedy, kiedy była bieda. Pomagał też modlitwą, dobrym słowem, wsparciem. Za 

to wszystko serdecznie dziękuję”. 

Przewodniczący Rady – udzielił głosu Pastorowi Zbigniewowi Reichelt 

Pastor Zbigniew Reichelt „Nie wiem, co powiedzieć, bo jestem skromnym człowiekiem. 

Powiedziałem, że 7 lipca chciałbym zrobić taką małą reklamę dla Gminy, zaprosić Radę i 

innych gości by w tym uczestniczyli. Bowiem moje pożegnanie będzie transmitowane na całą 

Polskę, tzn. że coś tam zdziałałem. 7 lipca o godz. 11:00 stanąłem między „młotem a 

kowadłem” mianowicie zegnają mnie na emeryturę, dają mi ten przywilej a z drugiej strony 

proszą żebym został. Przedłużyłem jeden rok mojej pracy i nie mogę się nawet wyprowadzić z 

gminy nigdzie, ponieważ podjąłem obowiązki w Warszawie na synodzie, niedawno biskup 

prosił mnie o to bym został. Myślałem, że będzie inaczej, ze ja to trochę inaczej będę widział, 
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ale już mogę powiedzieć, dziękuję panu wójtowi za niezwykłą współpracę. Ten rok ostatni 

będzie dla mnie trochę muzyczny i od tego chcę zacząć. Taką muzyką chciałbym gminie 

podziękować, mianowicie przyjedzie mieszkaniec z Siedliska, który jest dyrygentem orkiestry 

symfonicznej. Jednocześnie duży chór, który już u nas w gminie był, któremu spodobało się 

Lipowo. Prosiły mnie żebym na zakończenie pracy mógł gminę muzycznie pożegnać. Ja 

chciałbym zawsze pracować. Czasami jest tak że rezygnuję z pomocy dla kościoła, a wolę by 

2-3 okna Lipowo gimnazjum zdobędzie w takim wymiarze czy inna szkoła też. Cieszę się że nie 

mogę być na zaproszenie wolontariuszy którzy do nas przybywają, a nauczyciele i uczniowie z 

Durąga w moim imieniu byli. Już jutro jadę do wolontariuszy, którzy będą w Lipowie. 4 lipca 

jest dzień amerykański i chcemy zrobić taki pierwszy festyn w Lipowie w naszej gminie, który 

będzie takim skutkiem dobrej współpracy. Ja wszystkim wam dziękuję za tą jednomyślność, za 

to że doceniacie mnie i to co ja robię. Tu pan Jarek jest takim przyjacielem od wielu lat, wie 

jak to było i kiedy te różne odznaczenia dawali. Jako poznaniak, bo z Poznania jestem 

chciałem zawsze by był jakiś porządek i ja musze wam się tu przyznać że ja  gminie po raz 

pierwszy oddałem cały dom, zrezygnowałem z plebani w Lipowie, który stał się domem 

nauczyciela. Nie wiem czy ktoś pamięta, ja przeniosłem przez tą maleńką rzeczkę w Lipowie 

cały swój bagaż do tej małej plebani.” 

Następnie głos zabrał Pastor Waldemar Eggert , który powiedział ”Szanowni Państwo, Panie 

wójcie. Tak się składa, że nie jestem może z Poznania ale jestem mazurem z Mazur. 

Urodziłem się i wychowałem na tej ziemi Wysoki Synod naszego kościoła mianował mnie 

zwierzchnikiem diecezji. Bardzo się cieszę, że mój kolega otrzymał zaszczytne wyróżnienie. 

Wielu udziela się społecznie, oddaje jakąś część siebie z poczucia obowiązku i 

odpowiedzialności ale nikt z nas nie otrzymuje takiego wyróżnienia, a tu skromny duchowny z 

małej miejscowości Kraplewo dostaje wyróżnienie. Starania i odpowiedzialność Pastora 

zostały przez Państwa zauważone. Ponad 40 lat na tej ziemi dobry bój prowadził. Czasy 

powojenne dla mazurów to nie były łatwe czasy. Wielu naszych parafian musiało wyjeżdżać, 

uciekać poza granicę swojej ojczyzny. Drogi Zbyszku jesteś już emerytem ale jakże aktywnym. 

Kiedy opowiadałeś tutaj o swoich planach, o tym co w najbliższym czasie zrobisz taką małą 

dygresję skierowałem do pana Wójta. Jak takiego człowieka wysłać na emeryturę. Przecież on 

jeszcze tyle chce zrobić, tyle dać z siebie. Bardzo dziękuję za takie wielkie wyróżnienie  dla 

mojego kolegi i dla naszego mniejszościowego kościoła”. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił kilka minut przerwy. 
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Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy i 

poinformował, że w Gminnym Ośrodku Kultury miało miejsce podsumowanie i zakończenie 

roku kulturalnego, który obfitował wieloma wyróżnieniami. Z okazji podsumowania roku 

kulturalnego w GOK Samborowo złożył na ręce dyrektor Pani Marty Żeberek podziękowania 

i kwiaty. 

Ad. 4. 

Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXVII sesji był wyłożony do 

wglądu na stanowisku d/s obsługi rady a zainteresowani mogli się zapoznać. 

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad 

XXXVII Sesji.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 11 radnych, głosowało 

11radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

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

 

Ad. 5. 

Następnie Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas przedstawił sprawozdanie  

o pracy w okresie między sesjami i omówił przygotowane projekty uchwał. 

Sprawozdanie - stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2012 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 

rok. W tym punkcie: 

1/ wystąpienie Wójta Gminy Ostróda 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda Panu 

Bogusławowi Fijas, który poinformował, że dokumenty podlegające przedstawieniu na 

niniejszej sesji, tj. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012r. wraz z 

informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2012r. 

zostały przedłożone Państwu radnym w terminach ustawowych i były przedmiotem prac 

Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy. 

Następnie Wójt Gminy Ostróda informacyjnie przedstawił zawartość w/w dokumentów. 

Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
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Uwag do przedstawionego przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdania nie zgłoszono. 

 

2/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 

za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.  

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Ostróda za 2012 rok. 

Uchwała Nr RIO. VIII-0120-243/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2013r.roku w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Ostróda za 2012 rok, stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

3/ dyskusja nad sprawozdaniami 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Pan Marek Szostek 

stwierdził, że po dokonaniu analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. 

sprawozdania finansowego gminy za 2012r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 

komisja nie wnosi uwag i wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2012r. oraz udzielenie absolutorium dla 

Wójta Gminy Ostróda. 

Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska Pan Andrzej 

Bartnicki powiedział, że po dokonaniu analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. 

sprawozdania finansowego gminy za 2012r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 

komisja nie wnosi uwag i wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2012r. oraz udzielenie absolutorium dla 

Wójta Gminy Ostróda. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Obywatelskich Pani Magdalena Muraszko powiedziała, że po dokonaniu analizy 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r. sprawozdania finansowego gminy za 2012r. 

oraz informacji o stanie mienia komunalnego, komisja nie wnosi uwag i wnioskuje o 

zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania 

budżetu za 2012r. oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda. 
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4/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2012 rok, 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVIII/221/2012 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 maja 2013r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania 

budżetu za 2012 rok - stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

5/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta 

Gminy Ostróda za 2012 rok. 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Łukasz Wolf przedstawił radnym 

wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 

2012 rok. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda 

za 2012 rok - stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

6/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ostróda wniosku  

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2012 rok. 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 

Uchwała Nr RIO. VIII-0120-322/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda 

absolutorium za 2012 rok - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

7/ dyskusja, 

Uwag nie zgłoszono. 
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8/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVIII/222/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 

2012 rok.      -  stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

W tle słychać było brawa. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski pogratulował Wójtowi Gminy Ostróda 

otrzymanego absolutorium. 

Głos zabrał Wójt Gminy Ostróda, który podziękował Wysokiej Radzie za jednogłośne 

udzielenie absolutorium. Powiedział, że absolutorium powinno cieszyć poprzedniego wójta i 

pełniącego obowiązki wójta w roku 2012. Pan Wójt powiedział, że zrobi wszystko aby w 

przyszłym roku było podobnie i dodał, że pracy w gminie Ostróda jest bardzo dużo. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2013-2016. 

Pani Danuta Kucharczuk Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda powiedziała „ w projekcie 

wieloletniej prognozy finansowej uległ zmianie załącznik nr 2 dotyczący przedsięwzięć. 

Wykreśliliśmy zadanie   pod nazwą przebudowa ulicy Bursztynowej w miejscowości 

Wałdowo oraz zmniejszone zostało zadanie porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej w 

miejscowościach Turznica, Reszki i Gruda, Kwota była 4 mln 650 teraz  po podpisaniu 

umowy koszt tego zadania wyniesie 3 920 392 zł i też w cyklu 3 letnim i  w linii na 2013 to 

jest  1 227 620, w roku 2014  2 111 592 zł i w 2015 r. 681 180 zł. Dodała, że innych zmian 

nie ma”. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVIII/223/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2013-2016. - stanowi 

załącznik nr 12  do protokołu.  

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2013 rok. 

Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie zmian. 

Pan Bogusław Fijas powiedział, że na komisjach zostały przedstawione propozycje zmian, a 

na dwóch wcześniejszych zapowiedział, że podejmie działania, żeby zrealizować część 

inwestycji, tj.  800 m drogi w kierunku Rusi Małej. Został ogłoszony przetarg, w budżecie  

inwestycja wpisana jest jako inwestycja dwuletnia kwota 700 tyś, po przetargu kwota 677 tys. 

Proponuje się zdjęcie z inwestycji aglomeracja Samborowo kwoty, która będzie 

wystarczająca by pokryć tą inwestycję. Taka możliwość istnieje bez zwiększania deficytu 

budżetowego  gmina jest w stanie podpisać umowę i realizować  inwestycję. Pan Wójt prosił  

radę o przyjęcie zmiany w budżecie. 

Pani Skarbnik  powiedziała, że „gospodarka wodno - ściekowa aglomeracji Samborowo w 

tym roku realizowana w ramach projektu z przeznaczoną kwotą  3 287 320 po dokonaniu 

przetargu jest o prawie 937 niższe. Zadanie miało być sfinansowane kredytem w kwocie 470 

tyś  i środki unijne 1 570 000 zł,  w związku z tym zadanie to będzie realizowane w 

następnym roku środki unijne pozyskane w roku 2014, to w br. zrobimy następująco: 

pożyczkę 470 tys. przesuniemy na zadanie przebudowa nawierzchni drogi Międzylesie Ruś 

Mała, natomiast kwotę 1 570 000, która miała wpłynąć została zdjęta po stronie wydatków i 

po stronie dochodów”. 

Radny Andrzej Bartnicki poinformował, że na komisjach otrzymał informację w sprawie 

wysokich rachunków za energię elektryczną i zadał pytanie Pani Grażynie Ostas Sołtys 

sołectwa Turznica jak to jest możliwe, że w świetlicy jest tak duży rachunek na kwotę 35 tyś. 
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Pani sołtys z Turznicy poprosiła o odpowiedź Panią Janinę Roman Kierownik Referatu 

Oświaty Kultury i Sportu. 

Pani Janina Roman Kierownik Referatu Oświaty Kultury i Sportu powiedziała „co jakiś czas 

są rozliczenia świetlic w związku z tym zdarza się że są dopłaty min za energię elektryczną. 

W tym roku padło na Turznicę, wcześniej dopłacaliśmy do Smykówka i innych świetlic. 

Rachunki, które płacimy do świetlic są to szacunki i później jak zakład energetyczny rozlicza 

dopiero jest rozliczany ten rachunek po wielu okresach. Taką informację otrzymaliśmy z 

zakładu energetycznego. W związku z tym w tym roku jest kolej na rozliczenie świetlicy w 

Turznicy. Prawdą też jest, że zużycie energii w tej świetlicy jest większe niż w innych 

świetlicach. Były rachunki wysokie, np. Idzbarku, do której podłączona jest straż pożarna i 

biblioteka. Natomiast świetlica w Turznicy jest czynna codziennie w okresie zimowym są 

włączone piece elektryczne. Jeżeli będzie taka potrzeba zamkniemy świetlicę i nie będziemy 

ich użytkować. Energia elektryczna jest bardzo droga. Państwo z funduszu sołeckiego 

zakupili tam też sprzęt sportowy. Używając tego sprzętu mieszkańcy, młodzież codziennie 

przychodzą tam i ćwiczą. Nie da się ćwiczyć przy wielkich mrozach, jeżeli świetlica jest 

nieogrzewana. W związku z tym zużycie prądu jest dużo wyższe niż w innych świetlicach. 

Świetlica nie jest czynna 10 h w tygodniu tylko codziennie przez całe popołudnia. Siedzibę w 

świetlicy ma również klub sportowy, siedzibę w świetlicy ma orkiestra, która przechowuje 

mundury, one nie mogą być w wilgoci w związku, z czym pomieszczenie tez jest ogrzewane. 

Zużycie energii będzie bardzo wysokie. Stąd taki rachunek. Jest to rozliczenie za okres jak 

powiedział Pan dyrektor 4 letni. W tej chwili jest tak, że mamy spisany licznik i pani sołtys 

zobowiązała się że będzie co miesiąc go odczytywała. Spróbowaliśmy odłączyć piecyki na 

jedną godzinę. To jest 7 kW. Jeżeli piecyk będzie  grzał to obliczyliśmy że będzie to 25 tys. w 

sezonie grzewczym. Więc tak to wygląda. Możemy zamknąć świetlicę albo zmienić 

ogrzewanie. Były tam piecyki olejowe, które również nie zdały egzaminu. Po to są świetlice 

byśmy je użytkowali”. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że podobna sytuacja miała miejsce 2 lata temu i nikt nie 

wyciągnął wniosków. Prosił aby na przyszłość, nie było takich sytuacji. 

Radny Andrzej Bartnicki powiedział: „w uzupełnieniu pani kierownik nikomu nie chodzi o 

zamykanie świetlicy. To taki szantaż z Pani strony, że my chcemy zamknąć. My z panem 

wójtem rozmawialiśmy o tym temacie i chcemy znaleźć rozwiązanie. Trzeba zmienić nośnik 

ogrzewania bo za 35 tys. to można niezła instalację CO w domku jednorodzinnym zrobić i 

jeżeli jest taka potrzeba to przyniesie efekty. Bo jeżeli w następnym roku mamy zapłacić takie 

kwoty to trzeba coś z tym zrobić. Oczekiwalibyśmy od Pani takiego zestawienia, które 
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świetlice potrzebują zmianę nośnika. Nie może być tak, że dowiadujemy się na komisjach że 

rachunek za jedną świetlicę jest 35 tyś., gdy miesięcznie gmina płaci ok 5 tyś. za oświetlenie 

budynku gminy. 

Janina Roman dalej wyjaśnia : „weźmy świetlicę w Pietrzwałdzie tam wydajemy 100 tyś. 

Proszę państwa jest wszystko drogi w budżecie było 80 tyś na energię elektryczną na ten rok 

budżetowy, w ubiegłym roku planowane mieliśmy 60, wydaliśmy bardzo mało, w tym roku 

mamy dużo więcej. Najtańsze ogrzewanie to piece kaflowe. Takie mamy w 5 świetlicach i to 

najtaniej wychodzi, tylko że one nie dają ciepła. Próbowaliśmy już różnych sposobów 

ogrzewania”. 

Radna Magdalena Muraszko stwierdziła, że nie trzeba być wielkim analitykiem, albo znawcą  

energetyki, żeby wiedzieć że  ogrzewanie elektryczne jest najdroższe. Dziwi się temu, kto na 

taki pomysł wpadł, by w świetlicach zakładać ogrzewanie elektryczne. 

Radny Łukasz Nowicki nie rozumie, dlaczego o problemie mówi się dopiero teraz, gdy jest 

rachunek za 35 tyś. dodaje, że w minionym roku należało podjąć rozmowy. Radny skierował 

do wójta prośbę, żeby pracownicy nadzorowali tego typu tematy i dziwi się jak można 

rozliczać zużycie energii w cyklu wieloletnim. Zakład energetyczny może rozliczyć w cyklu 

półrocznym, dodał że cykl wieloletni jest bardzo dziwnym wymysłem.  

 

Pan Wójt reasumując powiedział, że należy sprawdzić świetlicę i wysunąć odpowiednie 

wnioski. Dodał, że następną sesję zostanie przygotowana analiza obecnej sytuacji i dołoży 

starań aby te tematy wyprostować. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 7 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 5 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVIII/224/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie 

zmian budżetu gminy Ostróda na 2013 rok. - stanowi załącznik nr 13  do protokołu.  
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Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, sportu i rekreacji w 

miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.  

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że dzisiejszy plan jest  konsekwencją uchwały o 

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu.  

 

Radni na wniosek Przewodniczącego Rady, z uwagi na kilkunastu stronicowy zakres uchwały 

wyrazili zgodę na nie czytanie całości projektu uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVIII/225/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy 

mieszkaniowej, usługowej, sportu i rekreacji w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda. - 

stanowi załącznik nr 14  do protokołu.  

 

Ad. 10. 

Przewodniczący Rady przedstawił opracowany Raport z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla gminy Ostróda na lata  2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2012 – 2015 - co stanowi załącznik nr 15  do protokołu.  

Radni nie mieli uwag do przedstawionego Raportu z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla gminy Ostróda na lata  2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2012 – 2015. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 
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-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVIII/226/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie 

uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda. - stanowi załącznik nr 16  

do protokołu.  

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Ostróda partnerskiego projektu „Rozwijaj 

talenty, które posiadasz!” w Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostródzie i 

Gimnazjum w Samborowie. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVIII/227/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie 

realizacji przez Gminę Ostróda partnerskiego projektu „Rozwijaj talenty, które posiadasz!” 

w Gimnazjum im. Księdza Jana Twardowskiego w Ostródzie i Gimnazjum w Samborowie - 

stanowi załącznik nr 17  do protokołu.  

 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda. 

Sekretarz Gminy poinformował o pracach komisji a następnie zespołu powołanego przez 

Wójta Gminy do przygotowania projektu nowego statutu. Statut jest jednym z ważniejszych 

dokumentów z funkcjonowania Gminy oraz Rady, gdyż zawiera w sobie regulamin Rady. 

Obecny dokument, który w tej chwili obowiązuje został uchwalony ponad 10 lat temu, 

jesienią będzie 11 lat. Dokument należało dostosować do zmieniających się przepisów. 

Została powołana najpierw komisja na początku 2012 r. do spraw zmiany statutu, został 

powołany również zespół na początku maja tego roku i efektem pracy jest dokument 
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przedstawiony radzie gminy do zatwierdzenia. Odbyły się posiedzenia komisji gdzie zostały 

zgłoszone poprawki. Ustawa o samorządzie Gminy mówi w art. 3 ze ustrój gminy stanowi jej 

statut, w art. 5 jest powiedziane, że zasady tworzenia, łączenia, podziału wznoszenia jednostki 

pomocniczej, a więc sołectwa również określa statut Gminy, dlatego to jest tak ważny 

dokument.  Jak ważny jest to dokument świadczy min. art. 18. Zostały zgłoszone poprawki w 

stosunku do tego projektu statutu i należałoby je przegłosować, wcześniej zgłosić  

ewentualnie poprawki. Ponadto Pan Cezary Wawrzyński poinformował, że statut znowu 

będzie przedmiotem obrad na początku września tego roku, ponieważ zmieni się chociażby 

załącznik „wykaz jednostek organizacyjnych Gminy” jeżeli dojdzie do skutku stworzenie 

Centrum Kultu trzeba będzie na nowo zmienić załącznik i trzeba będzie pilnować by na 

bieżąco ten statut zmieniać. W związku z tym ewentualne zgłoszone poprawki będą 

przedmiotem obrad tego zespołu na początku września.  

Wczoraj na komisji była mowa  w przypadku tworzenia sołectw czy nie ograniczyć tworzenia 

sołectw do określonej liczby mieszkańców. Można sobie policzyć, że średnio 500 osób na 

sołectwo, gdzie są sołectwa np. Samborowo gdzie znacznie więcej tych mieszkańców mają. 

Również na jednej z komisji poruszona została kwestia, aby mieszkańcy zbierający podpisy w 

celu utworzenia sołectwa w obecnym obowiązującym statucie jest napisane 75% 

uprawnionych do głosowania mieszkańców. W tej propozycji, którą państwo mają jest 

napisane miejscowości której dotyczy. W praktyce jest to niewykonalne zebrać 75 % 

mieszkańców całego sołectwa, żeby wyłączyć z tego inną miejscowość albo przynajmniej 2/3 

głosów na zebraniu sołeckim przy obecności 50% mieszkańców. Propozycją jednej z komisji 

było aby wykreślić miejscowości których wniosek dotyczy. W paragrafie 43 w propozycji jest 

napisane, że ten paragraf rada zatwierdza  do końca lutego, w dzisiaj obowiązującym statucie 

jest napisane, że należy przedłożyć i nie ma tego terminu i też propozycja komisji była by 

ustęp 3 wykreślić, czyli automatycznie paragraf ten miałby nie 5 ustępów a 4. Ostatnia 

propozycja w paragrafie 154 jest mowa o wspólnych posiedzeniach komisji i w 

obowiązującym statucie jest napisane, że przewodniczącego obrad wybiera się na drodze 

głosowania spośród przewodniczących połączonych komisji,  jedna z komisji rady proponuje  

aby ten zapis zastąpić spośród obecnych na posiedzeniu radnych. 

 

Przewodniczący Rady nadmienił , że wnioski o których mówił pan sekretarz były poruszane 

na wspólnym posiedzeniu komisji oświaty i komisji budżetu i jako członek komisji oświaty  

wnosi aby przedstawione zmiany przez pana Sekretarza zostały przyjęte. 
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Innych wniosków do projektu uchwały  nie zgłoszono. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poszczególne wnioski według 

następującej kolejności: 

I wniosek według projektu 

§ 19. 1.  Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie sołectw dokonywane w wyniku inicjatywy 

mieszkańców poprzedzone jest przedłożeniem Radzie uchwały zebrania wiejskiego podjętej 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% mieszkańców uprawnionych do głosowania 

lub wniosku na piśmie, wraz z uzasadnieniem, popartego podpisami co najmniej 75% uprawnionych 

do głosowania mieszkańców miejscowości, których wniosek dotyczy. 

 

- „  kto jest za wykreśleniem 4 ostatnich wyrazów „miejscowości, których wniosek dotyczy”. 

w § 19 ust. 1. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” wykreśleniem oddano - 9 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 3 głosy. 

Większością głosów wniosek został przyjęty i § 19 ust 1 Statutu Gminy otrzymał brzmienie: 

§ 19. 1. Tworzenie, łączenie, podział i znoszenie sołectw dokonywane w wyniku inicjatywy 

mieszkańców poprzedzone jest przedłożeniem Radzie uchwały zebrania wiejskiego podjętej 

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 50% mieszkańców uprawnionych do głosowania 

lub wniosku na piśmie, wraz z uzasadnieniem, popartego podpisami co najmniej 75% uprawnionych 

do głosowania mieszkańców.  

 

II wniosek według projektu 
§ 43. 1. Komisje podlegają Radzie. 

2. Komisje działają na podstawie rocznych planów pracy, przedkładanych Radzie najpóźniej do końca 

roku poprzedzającego rok, którego te plany dotyczą. 

3. Rada zatwierdza roczne plany pracy najpóźniej do końca lutego danego roku. 

4. Pierwszy roczny plan pracy po wyborach Komisja przedkłada Radzie w terminie jednego miesiąca 

od daty podjęcia przez Radę uchwały określającej skład liczbowy i osobowy Komisji, a Rada 

zatwierdza go na swojej najbliższej sesji od przedłożenia do zatwierdzenia. 

5. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji określa Regulamin Stałych Komisji Rady, zawarty 

w DZIALE IV niniejszego Statutu. 

Przewodniczący Rady zapytała: 

-„ kto jest za wykreśleniem § 43 ust. 3  

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” wykreśleniem oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 
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Wniosek został przyjęty jednogłośnie i § 43 ust. 3. Statutu Gminy został wykreślony i 

otrzymał brzmienie: 

§ 43. 1. Komisje podlegają Radzie. 

2. Komisje działają na podstawie rocznych planów pracy, przedkładanych Radzie najpóźniej do końca 

roku poprzedzającego rok, którego te plany dotyczą. 

3. Pierwszy roczny plan pracy po wyborach Komisja przedkłada Radzie w terminie jednego miesiąca 

od daty podjęcia przez Radę uchwały określającej skład liczbowy i osobowy Komisji, a Rada 

zatwierdza go na swojej najbliższej sesji od przedłożenia do zatwierdzenia. 

4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Komisji określa Regulamin Stałych Komisji Rady, zawarty 

w DZIALE IV niniejszego Statutu. 

 

III wniosek według projektu 

 
§ 154. 1. W celu realizacji zadań o charakterze należącym do właściwości rzeczowej kilku Komisji, 

mogą one podejmować współpracę, odbywając wspólne posiedzenia, w tym uchwalając wspólne 

stanowiska, wnioski i opinie. 

2. Wspólne posiedzenia Komisji są zwoływane przez Przewodniczących zainteresowanych Komisji. 

3. Wspólne posiedzenie Komisji jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa 

radnych z każdej Komisji. 

4. Przewodniczącego obrad wybiera się w drodze głosowania spośród Przewodniczących połączonych 

Komisji. 

5. Komisje mogą inicjować i podejmować współpracę z odpowiednimi Komisjami innych Rad 

jednostek samorządu terytorialnego, a także z organizacjami społecznymi, zawodowymi i samorządem 

mieszkańców. 

 

Przewodniczący Rady zapytał: 
 

- Kto jest za zmianą zapisu w § 154 ust. 4na  następujący: 

„Przewodniczącego obrad wybiera się w drodze głosowania spośród radnych obecnych na 

wspólnym posiedzeniu”. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” zmianą zapisu oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie i § 154 ust. 4 otrzymał następującą formę:  

§ 154. 1. W celu realizacji zadań o charakterze należącym do właściwości rzeczowej kilku Komisji, 

mogą one podejmować współpracę, odbywając wspólne posiedzenia, w tym uchwalając wspólne 

stanowiska, wnioski i opinie. 

2. Wspólne posiedzenia Komisji są zwoływane przez Przewodniczących zainteresowanych Komisji. 

3. Wspólne posiedzenie Komisji jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa 

radnych z każdej Komisji. 

4. Przewodniczącego obrad wybiera się w drodze głosowania spośród radnych obecnych na wspólnym 

posiedzeniu. 

5. Komisje mogą inicjować i podejmować współpracę z odpowiednimi Komisjami innych Rad 

jednostek samorządu terytorialnego, a także z organizacjami społecznymi, zawodowymi i samorządem 

mieszkańców. 
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Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zgodnie z przyjętymi poprawkami. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXVIII/228/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Ostróda. - stanowi załącznik nr 18  do protokołu.  

 

Wójt Gminy - podziękował Wysokiej Radzie za przyjęcie nowego statutu, podziękował 

sekretarzowi za wykonaną pracę, całemu zespołowi i komisji, która brała udział w pracach 

przygotowawczych. 

 

Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda. 

Przewodniczący Rady – poinformował, że na ostatniej sesji powołana została komisja 

doraźną w następującym składzie: Jan Żeberek, Magdalena Muraszko, Anna Lewandowska , 

Zofia Stankiewicz i Barbara Stabińska. Komisja po spotkaniu wydała opinię o 

nieuwzględnieniu skargi na działalność Wójta i taką propozycję uchwały przedstawiła radzie.  

 

Pan Wiczkowski poinformował, że nie będzie brał udziału w głosowaniu nad projektem 

uchwały. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 11 radnych.  

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XXXVIII/225/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu.  

 

Ad. 15. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Rady Andrzej Bartnicki prosił o wyjaśnienia dlaczego dzieci z terenu gminy Ostróda nie 

zostały objęte badaniami profilaktycznymi, które odbyły sie dnia 24 maja br. Dodał, że padała 

taka deklaracja na komisji, że jeżeli będą badania na terenie Ostródy to na pewno się gmina w 

to włączy i mimo obietnic zostały objęte badaniem tylko dzieci z miasta.  

 

Radny nie uzyskał odpowiedzi na pytanie z uwagi na nieobecność Pani Magdaleny Sikorskiej 

Pełnomocnik Wójta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 

 

Sołtysi  z Morlin i Idzbarka pytali o zmiany w kursach autobusów Zakładu Komunikacji 

Miejskiej. 

 

Pan Wójt – poinformował, że jest podpisana umowa z Żeglugą Ostródzko - Elbląską do końca 

czerwca i trwają rozmowy aby podpisać umowę na następne 2 miesiące.  Zmiana rozkładu 

jazdy będzie związana z powstaniem nowego zakładu.  

 

 

Pani Grażyna Ostas Sołtys sołectwa Turznica  poprosiła o rozważenie możliwości 

podwyższenia wynagrodzenie opiekunom świetlic. Dodała, że obecne wynagrodzenia są to 

minimalne stawki, opiekunowie nie chcą się opiekować świetlicą, bo otwieranie świetlicy w 

tygodniu w niedzielę święta, zależy jak dana świetlica funkcjonuje, organizowanie różnego 

rodzaju uroczystości, sprzątanie, plewienie koszenie, za 150-180 zł miesięcznie jest 

niezadawalające.  

 

Radny Andrzej Bartnicki zadał pytanie Dyrektorowi Zakładu Obsługi Komunalnej Panu 

Janowi Ignaczewskiemu, czy stawki odnośnie wody weszły już w życie? 

 

Pan Jan Ignaczewski odpowiedział,  że weszły od 1 maja br. 

 

Kolejne pytanie radny Bartnicki skierował do Pana Wójta, odnośnie sprawozdania 

zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej na dyrektora Zespołu Szkół w 

Lipowie i Zarządzenie w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora w Lipowie i zapytał , czy 

to znaczy, że nie został nikt zweryfikowany na dyrektora i obowiązki zostały powierzone? 

 

Odpowiedziała Pani Janina Roman, że osoba wygrała konkurs więc wpisuje się powierzenie 

pełnienia funkcji dyrektora na okres 5 lat. Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Lipowie 

wygrała Pani Anna Pasiecznik.  

 

Radny Andrzej Bartnicki wnioskował o zwoływanie sesji w godzinach rannych, jeśli sesje są 

w godzinach późniejszych wówczas radni zapominają, że są po to aby dbać o samorząd a nie 

dlatego, żeby pobierać diety”. 
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Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sesja miała odbyć się rano i z pełną świadomością, że 

porządek jest obszerny, dużo punktów na sesji. Jednak wcześniej odbyło się na sali spotkanie 

związku gmin „Czystego Środowiska” dlatego taka zmiana.  

 

Radny Bartnicki podziękował Panu Bogusławowi Fijasowi za zaangażowanie jakie okazuje w 

miejscowości Lichtajny, z drugiej strony prosił o przyspieszenie prac wykonywanych na 

placu zabaw. 

 

Radny Łukasz Nowicki odnosząc się do pytania radnego Bartnickiego w sprawie stawek 

wody prosił Pana Jana Ignaczewskiego o przygotowanie dokumentów, które przyszły od 

wojewody w sprawie stawek. 

 

Przewodniczący Rady nadmienił, że chodzi o to, że rada nie przyjęła podwyżki a stawki ceny 

wody weszła w życie. Jak jest więc procedura. 

 

Pan Ignaczewski próbuje wyjaśniać, wypowiedź przerywa Pan Wiczkowski, który mówi: 

„uchwała rady gminy nie została przyjęta, więc nie zostały przyjęte przez rade stawki, które 

zostały zaproponowane. Mamy świadomość, że wchodzą one automatycznie, ale jeśli chodzi 

od strony prawnej, to rada nie uchwaliła tych stawek”. 

 

Radny Bartnicki „chodzi o to, że pan przedstawił stawki wójtowi do zaopiniowania, jako rada 

ich nie przyjęliśmy. Stawki i tak wejdą tylko w 90 dniach. Ustawa o zaopatrzeniu w wodę 

określa konkretny tryb jak to się odbywa. Pytanie moje brzmiało, czy już te stawki weszły”. 

 

Pani Katarzyna Borowska Radca Prawny wyjaśniła tymi słowy: „ musimy powołać art 24 

ustawa o zbiorowych zaopatrzeniu wody ustęp 8 który mówi że jeżeli Rada nie podejmie 

uchwały w terminie o którym mowa w ust. 5 czyli w terminie 45 dni od złożenia wniosku  

(nie podejmie uchwały czyli tutaj rozstrzygnięcia nie było). Taryfy zweryfikowane przez 

Wójta wchodzą w życie po 70 dni od dnia złożenia wniosku zatwierdzenia taryf. Na tym 

przepisie się opieraliśmy, ponieważ uchwała może być o wartości pozytywnej i negatywnej, 

czyli albo zatwierdza taryfę, albo odmawia zatwierdzenia wskazując w uzasadnieniu, z jakich 

powodów odmówiła zatwierdzenia. W tym trybie  w przypadku podjęcia uchwały o odmowie 

zatwierdzeniu taryf uruchamia się tryb nadzorczy wojewody, natomiast jeżeli rada nie 

podejmie uchwały(u nas uchwały rada gminy nie podjęła, ponieważ nie było rozstrzygnięcia) 

 

Przewodniczący Rady „ nie do końca tak było,  każda uchwała przedstawiona radzie zostaje 

przyjęta albo nie. Ta omawiana przez nas uchwała został nie przyjęta większością głosów 

przez radę. Było rozstrzygnięcie na nie przyjęcie tych stawek.  

 

Radca Prawny „no właśnie,  nie przyjęli państwo uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf. 

Ona musi mieć uzasadnienie, które stanowi integralną część, jeżeli uchwała została 

sporządzona zgodnie z przepisami”.  

 

Przewodniczący Rady „wydaje mi się, że jeżeli rada odmawia przyjęcia stawek to jest to 

równoznaczne z nie przyjęciem uchwały”. 

 

Radny Tomasz Klimecki „głosowanie było 2 osoby przeciw, reszta się wstrzymała. Nie mam 

przed sobą ustawy jednak wiem, że jeżeli rada gminy nie przyjmie stawek, to nie przyjmuje 

nie przyjęcie uchwały, tylko nie przyjęcie stawek. Po 90 dniach stawki wchodzą 

automatycznie ale nie z dniem 1 maja. 
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Radca Prawny „ do sposobu głosowania zawsze można sięgnąć. Nie wiem, czy jakieś pismo 

wpłynęło od wojewody?” 

 

Radna Magdalena Muraszko stwierdza, że doskonale pamięta, że większości głosów nie było 

i uchwała nie została przyjęta. 

 

Pan Wiczkowski przypomniał, że uchwały rady gminy przyjmowane są zwykłą większością 

głosów. Jeżeli nie ma zwykłej większości głosów w głosowaniu, tj. równoznaczne z tym, że 

uchwała nie zostanie przyjęta przez radę. Może być remis i nie zostanie przyjęta, tak zawsze 

było z każdą uchwałą. 

 

 Radca Prawny „w tym przypadku musimy sięgnąć przepisu  Rada Gminy podejmuje uchwałę 

o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, albo po odmowie 

zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały sporządzone nie zgodnie z przepisami . Przepis wyraźnie 

precyzuje treść uchwały, może być to uchwała o treści zatwierdzenia taryf, albo uchwała o 

treści odmowa zatwierdzenia taryf, ponieważ w tym przypadku nie podjęcie uchwały w  

sprawie zatwierdzenia nie jest równoznaczne z odmową. Tak jest skonstruowany przepis”.  

 

Radna Magdalena Muraszko „zostaliśmy wprowadzeni w pole a prawnik powinien wiedzieć, 

że należy podjąć uchwałę o drugiej treści, nie potoczyła się spraw tak jak powinna”.  

 

Dyrektor ZOK Jan Ignaczewski „ale przepraszam, przez kogo”. 

 

Na sali wytworzyła się rozmowa. 

 

Przewodniczący Rady „ ja też jestem zaskoczony sytuacją i nie pamiętam, żeby uchwała która 

nie została podjęta nie miała żadnej mocy prawnej. Myślę, że spotkamy się na komisjach i na 

ten temat porozmawiamy” 

 Na tym dyskusje zakończono. 

Ad. 16. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach nie udzielono. 

Ad. 17. 

Wolne wnioski i informacje. 

Nie zgłoszono żadnych wniosków i informacji. 

Ad. 18. 

Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.    

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady XXXVIII  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 15:35. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

Zaprotokołowała:           Sekretarz obrad:                   Przewodniczący Rady: 

 

 Beata Czerkas                         Janusz Sadowski                    Andrzej Wiczkowski 
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