
P R O T O K Ó Ł Nr III/14 

   z obrad III Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2014-2018 

    odbytej dnia 22 grudnia 2014r. o godz. 10:00 

     w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

 

Po stwierdzeniu quorum 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych) 

– prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał wszystkich obecnych w tym Wójta Gminy 

Ostróda Bogusława Fijasa, Skarbnika Gminy Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Katarzynę 

Borowską, 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 Tomasza Klimeckiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2014r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2014-2022. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2014. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady 

Gminy Ostróda oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. 



8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015r. 

10. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad II Sesji Rady Gminy był wyłożony 

do wglądu na stanowisku ds. obsługi Rady jak i dostępny jest na sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół z obrad II 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 II 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 Wójta Gminy Ostróda: 

 

1. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad 

gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Ostróda. 



2. Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy 

Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. 

3. Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda na 

okres kadencji 2015 - 2018 

 

Spotkania,  Konferencje, Uroczystości: 

 

1. Spotkanie z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

2. Spotkanie z przedstawicielami firmy Eurocash.  

3. Seminarium podsumowujące konkurs „Stare cmentarze- ginący element krajobrazu 

Warmii i Mazur”. 

4. Udział w otwarciu Hotelu SPA w Polanicy Zdrój. 

5. Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji. 

6. Udział w spotkaniach opłatkowych. 

 

Przygotowanie projektów uchwał: 

 

1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2014r. 

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

na lata 2014-2022.  

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego 2014. 

 

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.  

Sprawozdanie Wójta, stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych  

projektach uchwał. Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy. 

Uwag 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 III/11/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie zmian 

budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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 III/12/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2014r.w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2014-2022 - stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2014. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 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 III/13/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie 

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 - 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 



Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady 

Gminy Ostróda oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 2 głosy, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Ostróda oraz zasad 

zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym – stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda. 

Uwag 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 - 12 głosów, 

-„przeciw” - 2 głosy, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r. 



Uwag 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 III/16/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r.– stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

Ad. 10,11,12. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wolne wnioski i informacje. 

Radny Andrzej Bartnicki nawiązując do Zarządzenie zmieniającego zarządzenie w sprawie 

wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, 

których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, 

zapytał o powód wyłączenia usług pocztowych z regulaminu. 

 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że gmina jest na etapie wyłonienia firmy i nadmienił, że 

Poczta Polska najbezpieczniej wykonuje usługi. Zaproponował, aby w przerwie Pani Beata 

Czerkas Kierownik Referatu Organizacyjnego udzieliła informacji radnemu. 

Następnie radny Andrzej Bartnicki zapytał o sytuację prawną dyrektora Zespołu Szkół  

w Pietrzwałdzie. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że poprzedni dyrektor Pan Andrzej Wiczkowski został 

wybrany Starostą Ostródzkim, natomiast od 2 grudnia 2014r. funkcja dyrektora Zespołu Szkół 

w Pietrzwałdzie została powierzona Panu Maciejowi Fryczyńskiemu do końca czerwca 2015r. 

W kwietniu 2015r. zostanie ogłoszony konkurs na pełny okres. 

Pan Jerzy Kamiński Sołtys sołectwa Zwierzewo w nawiązaniu do podjętej uchwały w sprawie 

ustalenia diet radnych prosił o podanie diet w złotówkach. 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał wysokości uchwalonych diet radnych, które 

przedstawiają się w następujący sposób: 



Przewodniczący Rady – 1.987,00zł, Wiceprzewodniczący Rady i Przewodniczący Komisji 

Stałych – 1.510,00zł, Wiceprzewodniczący Komisji – 1.298,00zł, Radny nie pełniący funkcji 

– 1.192,00zł. 

Radny Łukasz Nowicki w uzupełnieniu nadmienił, że w przypadku Przewodniczącego Rady 

kwota pozostała bez zmian, pozostali radni otrzymali podwyżkę na poziomie 132,00zł. 

Ponadto w uchwale wyeliminowano usprawiedliwienia, poza hospitalizacją co w 

konsekwencji nie ulegnie zwiększeniu budżet gminy.   

Na zakończenie Przewodniczący Rady odczytał życzenia świąteczne, które wpłynęły na Jego 

ręce. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Ad. 13. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął III Sesję Rady Gminy 

o godzinie 13:35. 

 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                     Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 


