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         Protokół nr XLVII/2013 

                 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 20 grudnia 2013r. godz. 12:00 

                                              w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XLVII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 12:00. 

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

 

Po stwierdzeniu quorum – aktualnie 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 

15 radnych) – prowadzący obrady Andrzej Wiczkowski  powitał wszystkich obecnych  

w tym:  Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Sekretarza Gminy  Cezarego 

Wawrzyńskiego, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską, Skarbnika Gminy Danutę 

Kucharczuk, Kierowników Urzędu Gminy Ostróda, Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej 

Jana Ignaczewskiego, Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danutę 

Niemanowską, Dyrektora Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Martę Żeberek oraz radnych  

i sołtysów z terenu gminy Ostróda. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Janusza Sadowskiego. 

Przewodnicząc Rady Pan Andrzej Wiczkowski złożył wniosek o nie czytanie  podstaw 

prawnych w projektach uchwał. 

Na ustawowy skład rady, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano – 13 głosów, 

-„przeciw” – 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów wyraziła zgodę na nie czytanie podstaw prawnych w 

projektach uchwał. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał proponowany porządek obrad, 

który przedstawia się w następujący sposób: 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda  

na lata 2014 – 2022. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2014 rok. 

W tym punkcie: 
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1). Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy. 

2). Przedstawienie opinii i wniosków komisji. 

3). Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

4). Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

5). Odczytanie projektu uchwały budżetowej. 

6). Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

6.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą  

      Ostróda a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego 

      transportu zbiorowego i opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

7.   Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

8.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

9.   Wolne wnioski i informacje. 

10.  Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.  

 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XLVI Sesji Rady Gminy był 

wyłożony do wglądu na stanowisku d/s obsługi rady jak i dostępny jest na sesji.  

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad 

XLVI sesji.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 

14 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

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

 

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami. 

Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między 

sesjami według następującego porządku: 

Zarządzenia w sprawie: 

1. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania projektu wzorcowego statutu sołectwa,  

2. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych 

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014, 
3. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych  

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na 

„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie”. 

   Spotkania,  Konferencje, Uroczystości: 

1. Podpisanie umowy z Powiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Kwidzynie. 

2. Podpisanie umowy z Bankiem Spółdzielczym w Iławie. 

3. Spotkanie z firmą Eurocash S.A. 

4. Uroczyste Spotkanie Opłatkowe Samorządów. 
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Przygotowanie projektów uchwał: 

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2014 – 2022. 

2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2014 rok. 

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy 

Gminą Ostróda a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia zadań z zakresu 

lokalnego transportu zbiorowego i opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

Uwag do sprawozdania wójta nie zgłoszono. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda 

na lata 2014-2022. 

 

Pan Wiczkowski nadmienił, że Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2022 jest 

odbiciem w projekcie uchwały budżetowej na 2014r. 

 

Następnie odczytał Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-671/13 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie opinii o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Ostróda projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2014-2022. 

Niniejsza uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2014-2022. 

 

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 XLVII/278/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2013r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2014-2022 – 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2014 rok. 

 

1). Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy. 

 

Głos zabrał Wójt Gminy Ostróda, który powiedział: „niniejszym wnoszę o uchwalenie na 

dzisiejszej sesji budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok, zgodnie ze sporządzonym i 

dostarczonym Radzie Gminy w stosownym, ustawowym terminie projektem budżetu, wraz ze 

zgłoszonymi następnie autopoprawkami.  

Projekt budżetu na 2014 rok został oparty na następujących założeniach: 

Dochody budżetowe ogółem wyniosą 57.875.447 zł i będą o 6.779.031 zł większe od 

planowanego wykonania 2013 roku, a więc zakłada się wzrost o 13,3%. 
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Wydatki budżetowe ogółem wyniosą 60.775.447 zł i będą o 8.998.019 zł większe od 

planowanego wykonania 2013 roku, a więc zakłada się wzrost o 17,4%. 

Wydatki majątkowe (inwestycyjne), które są jednym z głównych mierników rozwoju 

jednostek samorządu terytorialnego, wyniosą 17.220.031 zł i będą o 11.385.237 zł większe od 

planowanego wykonania 2013 roku, a więc zakłada się wzrost o ponad 195%!!! 

- udział wydatków inwestycyjny w wydatkach ogółem wzrośnie z poziomu 11,3% w 2013 

roku, do poziomu 28,3%.  

Tego rodzaju zwiększone wydatki nie mogą jednak pozostać bez wpływu na poziom 

zadłużenia i deficytu budżetowego.  

Przedłożony Państwu radnym do uchwalenia projekt budżetu Gminy Ostróda na rok 2014 

zakłada deficyt budżetowy na koniec przyszłego roku na poziomie 2.900.000 zł. Oznaczałoby 

to wzrost o 2.218.988 zł, w porównaniu z przewidywanym deficytem na koniec 2013 roku, 

określonym na ostatniej sesji w dniu 13 grudnia – ale przypomnijmy, że przy planowanym 

wzroście wydatków inwestycyjnych o ponad 11 mln zł.  

Powstały deficyt musi zostać pokryty zaciągnięciem kredytu, tak więc poziom ogólnego 

zadłużenia Gminy na koniec 2014 roku wyniósłby według projektu 16.088.814 zł. 

Podkreślić jednak należy, że „wskaźnik zadłużenia”, mierzony stosunkiem ogólnego 

zadłużenia do ogółu dochodów budżetowych, powinien być zbliżony do poziomu 27%, 

podobnie jak w latach 2011 i 2012. Dzieje się tak dlatego, że wraz ze zwiększaniem się 

licznika tego wskaźnika, zwiększa się również mianownik, a więc dochody, podkreślić 

również należy, że według przewidywań zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Ostróda na lata 2014-2022, wskaźnik zadłużenia ani razu w tym okresie 

nie powinien przekroczyć 30%, oraz że pod tym względem należymy do jednych z mniej 

zadłużonych gmin województwa warmińsko-mazurskiego i daleko nam do określonej 

prawem (do końca 2013 roku) , nieprzekraczalnej bariery „wskaźnika zadłużenia” na 

poziomie 60%. 

Potrzeb jest jak zawsze wiele. O tym najlepiej przecież wiedzą obecni na tej sali radni  

i sołtysi. Wielu zadań, pożądanych i oczekiwanych społecznie nie da się jednak umieścić  

w planowanych wydatkach roku 2014.  

W momencie tworzenia projektu budżetu, a także jeszcze dzisiaj, istnieje wiele 

niewiadomych i znaków zapytania. Udało nam się, po kilku latach bezskutecznych starań, 

sprzedać (dosłownie na dniach, ale dochód budżetowy nastąpi dopiero w przyszłym roku) 

powojskowy poligon nad jeziorem Sajmino.  

Z drugiej jednak strony nie wiemy jeszcze jak zakończy się sprawa spornych pieniędzy 

pochodzących z wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów,  

a które od stycznia 2013 roku miałyby należeć się nie Gminie Ostróda, ale Związkowi Gmin 

Regionu O-I „Czyste środowisko”. 

Za sporządzenie projektu przyszłorocznego budżetu Gminy Ostróda, który uzyskał 

pozytywna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, dziękuję Paniom Skarbniczkom, 

pracownikom Referatu Finansowego oraz uczestniczącym w pracach urzędnikom, a także 

radnym Rady Gminy, w tym zwłaszcza Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego 

i Spraw Obywatelskich z jej Przewodniczącą. 

Przyszły rok 2014 jest rokiem szczególnym dla samorządu, wójta, rady i radnych – 

ponieważ jest rokiem wyborczym. Chciałbym jednak podkreślić, że ten budżet nie jest z tego 

powodu żadnym budżetem wyborczym!  

Ten dokument jest miarą naszych finansowych, obiektywnych możliwości, nie faworyzuje 

w żaden szczególny sposób jakiejś konkretnej miejscowości, jakiejś grupy radnych czy 
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mieszkańców. Przypomnę, że aż 15.774.000 zł inwestycji do wykonania w 2014 roku to 

zadania inwestycyjne wieloletnie, a więc planowane i zapowiadane znacznie wcześniej.  

To między innymi porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej takich miejscowości jak: 

Reszki, Gruda, Turznica, Ryńskie, Zajączki, Szafranki, Morliny, Tyrowo, Górka, Kajkowo, 

Lichtajny, Ostrowin”.  

Reasumując Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda prosił Szanowną Radę o uchwalenie 

budżetu Gminy Ostróda na rok 2014. 

 

2). Przedstawienie opinii i wniosków komisji. 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Pan Marek Szostek 

przedstawił wnioski zgłoszone przez komisje do projektu budżetu na 2014 rok, które 

przedstawiają się w następujący sposób: 

1/. Zniesienie paragrafu 12 projektu budżetu. 

2/. Zmniejszenie do 50 tys. kwoty przeznaczonej na promocję gminy podczas Pucharu 

Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej w Starych Jabłonkach. 

3/. Zdjąć kwotę 15 tys. na zakup patelni elektrycznych i przeznaczyć na zwiększenie 

wynagrodzenia dla pracowników świetlic wiejskich. 

4/. Zdjąć kwotę 100 tys. przeznaczoną na przejmowanie głównych sieci wodno-

kanalizacyjnych. 

5/. W Dziale 600 Transport i łączność przeznaczyć 100.000zł (powstałe z przeniesień) na 

dokończenie remontów chodników w m. Szyldak, Lipowo, Tyrowo, Lichtajny i Stare 

Jabłonki. 

6/. Powołać Komisję do wyznaczenia kolejności remontów dróg. 

Wniosek Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych - stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

Pan Andrzej Bartnicki przedstawił wnioski zgłoszone przez komisje do projektu budżetu na 

2014r. 

1/. Wykreślenie § 12 z projektu uchwały budżetowej. Komisja stoi na stanowisku, że 

zaciąganie kredytu w wysokości 2.900.000 bez zgody Rady Gminy Ostróda na etapie 

uchwalania budżetu jest zbyt daleko idące. 

2/. Zdjęcie z kwoty wydatków z Działu 750 (Administracja publiczna) kwoty 50.000zł  

z zadania promocja Pucharu Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej w Starych Jabłonkach. 

3/. Zmniejszenie wydatków w dziale 750 rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego kwoty 50.000zł. 

4/. Zdjęcie kwoty 100.000zł z zadania inwestycyjnego: Przejmowanie infrastruktury 

komunalnej, tj. głównych sieci wodno–kanalizacyjnych. 

5/. Wniosek o zdjęcie kwoty 15.000zł z zadania inwestycyjnego pod nazwą zakup patelni 

elektrycznych. 

6/. Zmniejszenie wydatków w Dziale 750 Administracja Publiczna kwoty 100.000zł. 

7/. Przeznaczenie kwoty 100.000zł na dokończenie remontów chodników w miejscowościach: 

Szyldak, Lipowo, Tyrowo, Stare Jabłonki, Lichtajny, na powyższe zadanie komisja wnioskuje 

przeznaczyć kwotę ze zmniejszeń w dziale administracja. 

8/. Kwotę 215.000zł przeznaczyć na zmniejszenie deficytu. 

Wniosek Komisji Ładu Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanowi załącznik  

nr 7 do protokołu. 
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Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Obywatelskich Pani Magdalena Muraszko poinformowała, że komisja nie wniosła żadnych 

wniosków i rekomenduje projekt uchwały budżetowej gminy na 2014 rok do uchwalenia.  

 

3). Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-670/13 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie uchwały budżetowej Gminy Ostróda na 

2014 rok. 

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-670/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2013r. stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Następnie Pan Andrzej Wiczkowski odczytał Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-672/13 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2013r.  

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego 

w projekcie uchwały budżetowej Gminy Ostróda na 2014 rok. 

Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-672/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie z dnia 4 grudnia 2013r. stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

4). Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

 

Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas odnosząc się do zgłoszonych wniosków Komisji 

Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Wniosków Komisji Ładu Przestrzennego, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, że nie dokonuje autopoprawek 

w przedstawionym projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok. Pan Wójt nadmienił, że razem 

z Panią Skarbnik do poszczególnych wniosków odnieśli się szczegółowo na posiedzeniu 

Komisji Budżetu. 

Jednak wracając do planowanej kwoty 100 tys. na promocję Pucharu Mistrzostw Świata  

w Siatkówce Plażowej w Starych Jabłonkach pan Fijas powiedział, że jest to jedyne działanie 

promocyjne wybiegające poza zasięg lokalny. Kwota dokładana do imprezy nie jest 

adekwatna do skutków promocyjnych, korzyści są wymierne, święto całej gminy, dyscyplina 

sportu jest olimpijska, ponadto w tym okresie Stare Jabłonki stają się „stolicą” Polski. Pan 

Wójt mówił, że mając taką okazję ważne jest, aby gmina w promocji uczestniczyła. Pan Wójt 

wierzy, że w styczniu impreza w Starych Jabłonkach wygra plebiscyt jako impreza sportowa 

roku. 

Następnie w kwestii zakupu patelni elektrycznych Pan Bogusław Fijas poinformował, że 

wniosek jest słuszny i nadmienił, że zostały zakupione z zaoszczędzonych środków w roku 

2013 i w ramach autopoprawki Pan Wójt wnioskował o przeznaczenie kwoty 15 tys. na 

adaptacje pomieszczeń przedszkolnych w Zespole Szkół w Samborowie. 

W temacie zgłoszonego wniosku, tj. przejmowanie głównych sieci wodno-kanalizacyjnych 

Pan Bogusław Fijas powiedział, że obowiązkiem gminy jest zwrócenie środków jeśli 

mieszkaniec za własne pieniądze wybudował część sieci. 

Natomiast w temacie dokończenia chodników Pan Wójt złożył deklaracje, że jeśli będą 

dodatkowe środki, radni ustalą hierarchie potrzeb wówczas będą realizowane Szyldak, 

Lipowo, Tyrowo, Lichtajny, Stare Jabłonki. 

Odnosząc się do wniosku w sprawie powołania komisji do wyznaczenia kolejności remontów 

dróg Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że wniosek nie jest związany z projektem budżetu na 

2014r. 
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W dalszej części Pan Wójt odniósł się do zgłoszonych wniosków Komisji Ładu 

Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyjaśnił, że w kwestii wykreślenie § 12  

z projektu uchwały budżetowej wójt ma tylko możliwości zaciągania kredytu na pokrycie 

deficytu.  

W sprawie wniosku zmniejszenia kwoty 50 tys. na promocje jednostek samorządu 

terytorialnego Pan Wójt powiedział, że w gminie Ostróda nie funkcjonuje autopromocja 

osoby wójta, czy urzędu, środki na gadżety są bardzo skromne, dlatego warto byłoby aby 

imprezy, które zostały wpisane w kalendarz takie jak Dożynki, Dzień Strażaka, Rajd 

Rowerowy, Święto Ziemniaka były dalej kontynuowane. 

Reasumując Pan Bogusław Fijas podkreślił, że Komisja Budżetu nie procedowała 

zgłoszonych wniosków i poinformował, że radni mają możliwość zgłaszania wniosków na 

dzisiejszej sesji. 

 

Głos zabrał radny Andrzej Bartnicki, odnosząc się do projektu uchwały budżetowej na 2014r. 

powiedział, że budżet nie spełnia oczekiwań wszystkich mieszkańców. Mimo ciężkiej pracy 

Rady i Pana Wójta udało wznieść się ponad podziałami. Radny przeprosił tych, których uraził 

swoją dociekliwością przy pracy nad projektem budżetu. Radny ufa, że budżet na rok 2014 

będzie realizowany wspólnie i wspólnie będzie ponoszona odpowiedzialność. Na zakończenie 

radny Bartnicki życzył Wójtowi Gminy Ostróda, jak najwięcej przychodów, aby można było 

spełniać potrzeby mieszkańców. 

 

Radny Łukasz Nowicki w tym samym temacie budżetu roku 2014 nadmienił, że od ok. 10 lat 

śledził uchwały budżetowe i przyznał, że wszystkie budżety uchwalane do tego roku można 

było określić mianem zachowawczym. Proponowany budżet na rok 2014 jest zupełnie inny, 

co zauważalne jest po dochodach i wydatkach a przede wszystkim wydatkach 

inwestycyjnych. Radny Nowicki wyraził swoje zadowolenie wobec projektu budżety na 2014 

i stwierdził,  

że realizacja  jego spowoduje znacznie przyspieszony rozwój gminy. Pan Łukasz życzył sobie 

i wszystkim, aby tego typu budżety funkcjonowały w latach przyszłych. 

 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski, który powiedział, że każdy budżet 

jest inny i czasami niesie za sobą większe lub mniejsze spory.  Zadaniem radnego jest dbanie 

o własny okręg , z którego został powołany, dlatego tym trudniej rozmawia się na komisjach. 

Sztuką demokracji jest umieć się porozumieć i znaleźć wspólne zdanie na temat zawsze 

niedoskonałego budżetu. Pan Wiczkowski mówił, że możliwości finansowe powodują to,  

że budżety są niedoskonałe. Ponadto stwierdził, że nie zgadza się ze zdaniem, że w 

poprzednich latach nie robiło się nic, jako przykład Pan Wiczkowski podał zadanie 

kanalizacyjne na kwotę 20 mln złotych. Proponowany budżet jest prorozwojowy, daje 

możliwości rozwoju mieszkańcom gminy Ostróda. Pomimo sporów w samorządzie gminy od 

lat zawsze można było się dogadać, jest to główna cecha samorządu gminy Ostróda mówił 

Przewodniczący. Zwrócił uwagę na ten fakt, że nie we wszystkich samorządach  jest tak 

dobra współpraca. Stwierdził, że ludzie ze wsi bardziej rozumieją problemy i sprawy, 

ponieważ wiedzą, że każde zadanie jest ciężko wykonać. 

Reasumując Pan Wiczkowski powiedział, że wierzy iż dzisiejsze głosowanie nad budżetem 

pokarze mieszkańcom, że rada potrafi uzyskać konsensus. 

 

Radna Barbara Stabińska nawiązując do dyskusyjnej kwoty 100 tys. na promocje Pucharu 

Świata w Siatkówce Plażowej w Starych Jabłonkach powiedziała, że niejedna miejscowość 

chciałaby, aby mistrzostwa odbywały u niej. Hotel Anders funkcjonuje od lat, zatrudnia ludzi 

nie tylko ze Starych Jabłonek ale i okolic. Radna Stabińska uważa, że kwota 100tys.  zostaje 
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przekazana w słusznym celu.  Podziękowała radnym, którzy będą głosować za przyjęciem 

proponowanej kwoty przez Wójta Gminy Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady odczytał Zarządzenie Nr 137/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26 

grudnia 2013r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. 

a następnie poddał pod głosowanie. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem zarządzenia oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Zarządzenie Wójta. 

 

Następnie Pan Andrzej Wiczkowski odczytał autopoprawkę do projektu planu wydatków na 

2014 rok, która dotyczy zwiększenia dotacji celowej na zadania własne na program wieloletni 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania na kwotę 136.437zł”. 

  

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” przyjęciem autopoprawki oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy Ostróda jednogłośnie przyjęła przedstawiona autopoprawkę do projektu uchwały 

budżetowej. 

Zarządzenie Nr 137/2013r. oraz autopoprawka do projektu planu wydatków na 2014r. 

stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 

 

5). Odczytanie projektu uchwały budżetowej. 

Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 

2014r. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

6). Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

 

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 XLVII/279/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2014r. – stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

 

Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas podziękował Wysokiej Radzie za przyjęcie budżetu 

na 2014r. i wyraził swoje zadowolenie z trwającego sporu merytorycznego, który miał na celu 

wypracować jak najlepsze stanowisko, by środki publiczne trafiły w najbardziej potrzebne 

środowiska na terenie gminy Ostróda.  
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Ad. 6 
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą 

Ostróda a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego 

transportu zbiorowego i opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 

 

 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że do dnia dzisiejszego nie wpłynęła z urzędu miasta 

propozycja stawek za wozokilometr oraz opłatę za przyjęcie bezdomnych zwierząt do 

schroniska. Pan Fijas zapewnił, że wpisana kwota do budżetu w wysokości 450tys. nie może 

być powiększana w ciągu roku. W sytuacji gdy propozycje stawek wzrosną wówczas będą 

szukane oszczędności w ograniczeniu ilości kursów w kierunku Morlin. Pan Wójt nadmienił, 

że linie na trasie Ostróda Morliny głównie dowożą mieszkańców Ostródy do pracy w 

Morlinach. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał do kiedy zawarte jest porozumienie z miastem. 

 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że porozumienie zawarte jest do końca grudnia i 

poinformował, że wiadome jest, że miasto przewiduje podwyżki dla lokalnego transportu 

zbiorowego ok. 5zł, natomiast w temacie opieki nad bezdomnymi zwierzętami bezdomnymi 

mowa jest o kwocie 200zł.  

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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 XLVII/280/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumień pomiędzy Gminą Ostróda i Gminą Miejska 

Ostróda w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego  

i opieki nad bezdomnymi zwierzętami – stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 7,8,9. 

 

Radny Marek Szostek podziękował Wójtowi Gminy Ostróda za wpisanie do budżetu zadania 

inwestycyjnego” budowa kanalizacji w Ostrowinie”. Następnie przekazując postulat 

mieszkańców w sprawie budowy świetlicy w miejscowości Szyldak, radny wnioskował o 

umieszczenie zadania w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2022. Radny 

rozumie, że na chwilę obecną pieniędzy nie ma, ale ma nadzieje na pojawienie się środków  

w latach następnych, dlatego prosi o nie zamykanie szansy mieszkańcom. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiadając na wniosek radnego wyjaśnił, że zadania wpisywane są 

do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022, z chwilą pojawienia się możliwości 

pozyskania znaczących środków unijnych na konkretne przedsięwzięcie. Pan Wójt zapewnił, 

że jeśli tylko środki będzie można pozyskać, wówczas za zgodą rady inwestycje będzie 

można wpisać do WPF, jednak na dzień dzisiejszy nie ma formalnego zabezpieczenia 

finansowego. 
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Ponadto Pan Wójt stwierdził, że niejednokrotnie Rada staje przed dylematem zasadności 

wyboru inwestycji, jako przykład Pan Wójt podał priorytetowe zadanie kanalizacji  

w Ostrowinie, które obecnie musi przejść na drugi plan z uwagi na pojawienie się możliwości 

finansowych na skanalizowanie miejscowości Zajączki. 

 

Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowin powiedziała, że nadzieja jej jest bardzo nikła co 

do realizacji inwestycji kanalizacyjnej w Ostrowinie. Ponadto poinformowała, że od trzech 

tygodni walczy z bezdomnym psem. 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej Pan Krzysztof Ruczyński odpowiedział, że nie 

było żadnego zgłoszenia do urzędu gminy o bezdomnym psie w Ostrowinie. 

 

Przewodniczący Rady prosił o załatwienie sprawy po sesji. 

 

Pani Iwona Farasiewicz sołtys sołectwa Grabin zapytała kiedy nastąpi podłączenie Grabinka 

do sieci kanalizacyjnej. Ponadto wnioskowała o remont drogi. 

 

Sołtys sołectwa Morliny Pan Henryk Krużewski wyraził swoje niezadowolenie z informacji o 

zabranych autobusach. Pan sołtys uważa, że miejscowość Morliny została zapomniana przez 

gminę, widzi konieczność remontu drogi, budowy chodnika. Wspomniał również o 

odwlekanym terminie budowy kanalizacji. 

 

Wójt Gminy Ostróda udzielił wyjaśnień Pani Iwonie Farasiewicz w sprawie kanalizacji  

w Grabinie i powiedział, że ze względów formalnych gmina nie mogła zrealizować zadania w 

2013r. aktualnie został zawarty aneks do umowy, który określa termin realizacji zadania do 

czerwca 2014r. W kwestii remontu drogi Pan Fijas zapewnił, że dołoży starań aby droga 

została naprawiona. 

Następnie odpowiadając na zapytania Pana Henryka Krużewskiego Wójt Gminy Ostróda 

wyjaśnił, że nie było mowy o zlikwidowaniu autobusów, lecz o ograniczenie kursów. Pan 

Wójt zapewnił, że nie będą likwidowane kury autobusów, którymi dojeżdżają dzieci.  

W kwestii kanalizacji Pan Fijas powiedział, że zadanie związane jest z inwestycją budowy 

„opaski”, która jest wpisana do budżetu na 2014r.  

Droga wewnętrzna w Morlinach jest własnością Agencji, w najbliższym czasie zostanie 

przejęta przez gminę a remont jej nastąpi po zakończeniu budowy „opaski”, poinformował 

Wójt Gminy Ostróda. 

 

Radny Andrzej Bartnicki wnioskował o zamknięcie dyskusji. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że do spotkania opłatkowego jest jeszcze 20 min. jednak 

skoro nie ma więcej pytań to proponuje zamknąć obrady sesji.   

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Ad. 10. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLVII  

Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 13:40. 

Na tym protokół zakończono. 

 

    Zaprotokołowała:            Sekretarz obrad:                          Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                          Andrzej Wiczkowski 


