
P R O T O K Ó Ł Nr IV/14 

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

    odbytej dnia 29 grudnia 2014r. o godz. 10:00 

     w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

 

Po stwierdzeniu quorum 15 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. 

 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Obsługi Komunalnej w Ostródzie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda  

na lata 2015 – 2024. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2015 rok. 

W tym punkcie: 

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. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do 

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”. 



8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do 

Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza 

Iławskiego. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawiązania spółki Warmińsko-

Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - S.A w Olsztynie, z udziałem Gminy 

Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 

2015 rok. 

11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

13. Wolne wnioski i informacje. 

14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Tomasza Klimeckiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad III 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 III sesji. 

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

15 radnych. 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad III 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: 

1. Podpisanie Aktu Notarialnego (dot. Lubajn). 

2. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

 

Przygotowanie projektów uchwał: 

 

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Obsługi Komunalnej w Ostródzie. 

2. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do 

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

3. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do 

Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza 

Iławskiego. 

4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawiązania spółki Warmińsko-

Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - S.A w Olsztynie, z udziałem Gminy 

Ostróda. 

5. Projekt uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 

2015 rok. 

 

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.  

Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami- stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi 

Komunalnej w Ostródzie. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IV/17/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie - 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 5. 



Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2015-

2024. 

Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr RIO. VIII-0120-580/14 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Ostróda na lata 2015 – 2024. 

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Ostróda na lata 2015 – 2024. 

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-580/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Ostróda na lata 2015 – 2024 -stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Ostróda na lata 2015-2024. 

Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2015-2024 - stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2015 rok. 

1. Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy. 

W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy Ostróda, który przedstawił założenia budżetu 

gminy Ostróda na 2015 rok. 

2. Przedstawienie opinii i wniosków komisji. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Obywatelskich Łukasz Wolf na podstawie opinii Komisji Stałych Rady Gminy 

Ostróda przedstawił  pozytywną opinię dotyczącą projektu budżetu na 2015 rok. 

3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. 



Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-579/14 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2014 

rok w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie uchwały 

budżetowej Gminy Ostróda na 2015 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu 

budżetu przedstawionego w tym projekcie. 

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

budżetowej Gminy Ostróda na 2015 rok. 

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-579/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 26 listopada 2014 rok w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie uchwały budżetowej 

Gminy Ostróda na 2015 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu 

przedstawionego w tym projekcie, stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

4. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

Radny Andrzej Bartnicki nadmienił, że projekt budżetu oparty jest na stawce 52zł, 

ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego i wyraził obawy wobec realizacji 

całorocznego budżetu. 

Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy Ostróda odpowiedziała, że jeżeli okaże się,  

że kwota będzie za mała, trzeba będzie zrobić zmiany w budżecie w ciągu roku. 

Ponadto Pani Ołowska nadmieniła, że również wzrost diet radnych nie był 

uwzględniony w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok. 

5. Odczytanie projektu uchwały budżetowej. 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2015 rok. 

Uwag nie zgłoszono. 

6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

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

radnych, głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 2 głosy. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2015 rok - stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do 

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

Na przedstawiciela proponuje się radną Panią Barbarę Stabińską. 

Uwag nie zgłoszono do projektu uchwały. 

 



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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IV/20/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014r.w sprawie 

wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin 

Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko” - stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do 

Zgromadzenia Związku Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. 

Na przedstawiciela wyznacza się Pana Stanisława Gorczycę.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IV/21/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 

wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Kanału 

Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego - stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zawiązania spółki Warmińsko-Mazurskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego – S.A w Olsztynie, z udziałem Gminy Ostróda.  

Do reprezentowania udziałów Gminy Ostróda w kapitale akcyjnym Agencji upoważnia się: 

radnych: Romana Nowakowskiego i Łukasza Wolfa. 



  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IV/22/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie zawiązania spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego – S.A w Olsztynie, z udziałem Gminy Ostróda – stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2015 rok. 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy została zabezpieczona kwota na dojazdy dzieci na 

zajęcia sportowe oraz akcje Ronalda McDonalda. 

Pełnomocnik Wójta d/s PiRPU Magdalena Sikorska odpowiedział, że kwota na dojazdy 

dzieci zabezpieczona jest w usługach, natomiast jeśli chodzi o akcje badań dla dzieci we 

współpracy z fundacją McDonalda, będą prowadzone rozmowy ze skarbnikiem i radcą 

prawnym. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 



Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie 

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2015 rok – stanowi załącznik nr 12 

do protokołu. 

Ad. 11,12,13. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wolne wnioski i informacje. 

Wójt Gminy Ostróda poinformował o zbliżającym się terminie zebrań wiejskich na których 

zostaną przeprowadzone wybory sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach na terenie gminy 

Ostróda. Harmonogram zebrań wiejskich będzie stanowił załącznik do Zarządzenia Wójta z 

dnia 2 stycznia 2015r. 

Radny Andrzej Bartnicki odnosząc się do artykułu prasowego ukazanego w Gazecie 

Ostródzkiej powiedział, że ma wątpliwości co do odbycia się w tym roku turnieju  

w siatkówce plażowej w Starych Jabłonkach. Zapytał, czy organizatorzy informują o 

bieżących działaniach. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że nie zabiega o informacje. Prace nad budżetem trwają 

cały rok i jeśli mistrzostwa się nie odbędą, wówczas środki zostaną uwolnione a rada 

podejmie decyzje na jaki cel je przeznaczyć. 

Radny Mieczysław Woźny odnosząc się do posiedzeń komisji stałych i zgłoszonych 

wniosków w sprawie uaktualnienia składu Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, zasugerował aby do składu komisji była powołana jedna osoba z obecnej 

rady. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zmienić skład 

komisji. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Ad. 13. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął IV Sesję Rady 

Gminy o godzinie 11:45. 

 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                     Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 


