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     Protokół nr LIII/2014 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 23 czerwca 2014r. godz. 9:30 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady LIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 9:30 

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum – 11 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 

radnych) – prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski  powitał wszystkich obecnych  

w tym: 

- Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa,  

- Sekretarza Gminy Ostróda Cezarego Wawrzyńskiego, 

- Skarbnika Gminy Teresę Ołowską, 

- Zastępcę Skarbnika Gminy Danutę Kucharczuk,  

- Radcę Prawnego Katarzynę Borowską, 

- Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego 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 sekretarza obrad  Przewodniczący Rady powołał radnego, Pana Janusza Sadowskiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad LIII Sesji Rady Gminy. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad LII Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2013 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 

rok. 

W tym punkcie: 

1/  wystąpienie Wójta Gminy Ostróda : 

  - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, sprawozdania 

                 finansowego gminy za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 
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2/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

      w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu 

       gminy za 2013 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 2013 rok, 

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

      Gminy Ostróda za 2013 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 2013 rok,  

7/  dyskusja,  

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

      Ostróda z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.     

     

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 

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

lata 2014-2022. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez 

Wójta Gminy Ostróda w roku budżetowym 2014. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 

realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ostróda w ramach pomocy de minimis. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 

w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie 

Ostróda lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej  

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Ostróda. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie miejscowości Stare Jabłonki. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki 

procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność 

Gminy Ostróda. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

gminnej. 

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.    

 

Wójt Gminy Ostróda zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

zmieniającego uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy 

Ostróda na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i 

niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania 

zleconego zadania. 

 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. 
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 „za” wprowadzeniem projektu uchwały w pkt 15 -  głosowało 11 radnych. 

Pozostałe pkt przyjęły kolejność nr 16,17,18,19. 

 

Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad LII Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad LII 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 LII 

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 LII Sesji Rady Gminy. 

 

Ad. 3. 

Następnie Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas przedstawił sprawozdanie  

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

 

W trakcie przedstawianego sprawozdania na salę obrad przybył radny Józef Wiśniewski. 

Aktualnie w sesji uczestniczy 12 radnych. 

 

Wójt Gminy Ostróda wydał Zarządzenia: 

 

1. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 

poz. 885 z późn. zm.) za rok 2013.(dotyczy umorzeń, odroczeń, ulg, rozłożenia na 

raty), 

2. w sprawie zmiany w budżecie gminy, 

3. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki 

finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie, 

4. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 

kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Podinspektora w Referacie 

Finansowym Urzędu Gminy Ostróda, 

5. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grabin, 

6. w sprawie określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz 

służebności gruntowej nieruchomości mienia komunalnego  

7. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział 

Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomości w Samborowie  

i Rynie. 

8. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  

w Pietrzwałdzie i wyznaczenia przewodniczącego komisji. 

http://www.bip.gminaostroda.pl/download/zarz2014/zarz056_2014.pdf
http://www.bip.gminaostroda.pl/download/zarz2014/zarz056_2014.pdf
http://www.bip.gminaostroda.pl/download/zarz2014/zarz056_2014.pdf
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9. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych  

w Urzędzie Gminy Ostróda. 

 

Spotkania,  Konferencje, Uroczystości: 

 

1. Udział w zebraniach wiejskich. 

2. Organizacja Festynu Rodzinnego. 

3. Uroczyste zebranie z okazji XXV-lecia Powstania Stowarzyszenia Diabetyków. 

4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Szesnastka”. 

5. Konferencja pt. „Nowa Perspektywa Finansowa na lata 2014-2020 Szansą dla 

Przedsiębiorców Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

6. Odbiór kanalizacji w miejscowości Grabin. 

7. Odbiór chodnika w Ostrowinie i Lipowie. 

8. Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

9. Spotkanie z przedstawicielami firmy Eurocash. 

10. Spotkanie z Panem Mieczysławem Kowalczyk z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób Niepełnosprawnych. 

11. Spotkanie z Dyrektorami Szkół Podstawowych. 

12. Wizyta delegacji z Niemiec i Szwajcarii. 

13. Wizyta uczniów z wymiany polsko-niemieckiej. 

14. XV Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Sporcie Pożarniczym – 

OCSiR Ostróda. 

15. Podpisanie umowy na „Przebudowę nawierzchni ul. Ogrodowej w Kajkowie wraz  

z budową kanalizacji burzowej”. 

16. Podpisanie umowy na „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 

Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  

w miejscowości Zajączki”. 

17. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

18. Posiedzenie Komisji Rady. 

19. Zawody sportowo pożarnicze. 

 

Sprawozdanie - stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2013 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 

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 2013r. wraz  

z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2013r. 

zostały przedłożone Państwu radnym w terminach ustawowych i były przedmiotem prac 

Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich Stałych Komisji Rady Gminy. 
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Następnie Wójt Gminy Ostróda informacyjnie przedstawił zawartość w/w dokumentów. 

Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

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 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.  

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie wydania opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Ostróda za 2013 rok. 

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-201/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Olsztynie z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2013 rok, 

stanowi załącznik nr 5 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 2013r. 

sprawozdania finansowego gminy za 2013r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 

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

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2013r. 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 2013r. 

sprawozdania finansowego gminy za 2013r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 

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

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2013r. 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 2013r. sprawozdania finansowego gminy za 2013r. 

oraz informacji o stanie mienia komunalnego, komisja nie wnosi uwag i wnioskuje  
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o zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania 

budżetu za 2013r. oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda. 

 

4/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2013 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 LIII/327/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania 

budżetu za 2013 rok - stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

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

Gminy Ostróda za 2013 rok. 

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Łukasz Wolf przedstawił wniosek 

Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2013r. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda 

za 2013 rok - stanowi załącznik nr 7 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 2013 rok. 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. 

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-279/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Olsztynie z dnia 20 maja 2014r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Ostróda w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 2013 

rok - stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

7/ dyskusja, 
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Uwag nie zgłoszono. 

Radny Andrzej Bartnicki wyraził zadowolenie z wykonania budżetu gminy za 2013r.  

i nadmienił, że działania samorządu idą w dobrym kierunku. Radny podkreślił znamienne 

działania Rady w 2013r. a w szczególności utrzymania członkostwa  gminy Ostróda w 

Związku Gmin Regionu „Czyste Środowisko” oraz przeprowadzonej kontroli zużycia energii 

w świetlicach. 

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

Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2013 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 LIII/328/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 

2013 rok.      -  stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski, który również mówił 

o modelowej współpracy Wójta z Radą Gminy. 

Przewodniczący Rady  Andrzej Wiczkowski pogratulował Wójtowi Gminy Ostróda 

otrzymanego absolutorium. 

 

W tle słychać było brawa. 

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wraz z Przewodniczącym Rady  Andrzejem 

Wiczkowskim złożyli podziękowania za prace nad budżetem roku 2013 i wręczyli kwiaty 

Pani Teresie Ołowskiej Skarbnikowi Gminy Ostróda oraz Pani Danucie Kucharczuk Zastępcy 

Skarbnika. 

 

Ad. 5.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Teresa Ołowska Skarbnik Gminy. 

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 - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr LIII/329/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy  na 2014 rok. - stanowi załącznik nr 10  do protokołu.  

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2014-2022. 

Uwag do projektu 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 LIII/330/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie 

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

załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez 

Wójta Gminy Ostróda w roku budżetowym 2014. 

Uwag do projektu 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 LIII/331/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie 

ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Ostróda w roku 

budżetowym 2014 - stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Ad.8. 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 

realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ostróda w ramach pomocy de minimis. 

 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o nie czytanie całości projektu uchwały. 

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

głosowało 12 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” było - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów wyraziła zgodę na nie czytanie całości projektu uchwały. 

Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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 LIII/332/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje 

na terenie Gminy Ostróda w ramach pomocy de minimis – stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 

w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających 

Gminie Ostróda lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. 

 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o nie czytanie całości projektu uchwały. 

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

głosowało 12 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” było - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów wyraziła zgodę na nie czytanie całości projektu uchwały. 
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Uwag do projektu nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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 LIII/333/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostróda lub jej 

jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 

w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną – stanowi załącznik nr 13 do protokołu 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację 

inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że na posiedzeniach Komisji Stałych radni wprowadzili 

zmianę w projekcie uchwały w § 4 ust.1 pkt 2) dla budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków dla budynków mieszkalnych, do których nie planuje się zbiorowego odprowadzania 

ścieków: „z 50% wartości inwestycji” na  „100% wartości inwestycji”. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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 LIII/334/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie 

ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony 
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środowiska i gospodarki wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz 

sposobu jej rozliczania – stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 

wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach 

zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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 LIII/335/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na wykonanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Ostróda – stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania 

napojów alkoholowych na terenie miejscowości Stare Jabłonki. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” był - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr LIII/336/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie 

wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie 

miejscowości Stare Jabłonki – stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad.13. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki 

procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność 

Gminy Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

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 LIII/337/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie 

określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej bonifikaty od 

ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Ostróda – stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Ad.14. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

gminnej. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i  poddał pod głosowanie. 

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 LIII/338/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gminnej – stanowi załącznik nr 18 

do protokołu. 

 

Ad. 15. 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji  

z budżetu Gminy Ostróda na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz 

kontroli wykonania zleconego zadania. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 

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 LIII/339/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ostróda na 

zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających 

w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zleconego 

zadania – stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

 

Ad.16,17,18 

16.Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

17.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

18.Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Andrzej Bartnicki w nawiązaniu do przedstawionych informacji Wójta w 

sprawozdaniu w okresie między sesjami na temat słabych wyników z egzaminów klas 

szóstych, prosił Wójta o zobligowanie dyrektorów szkół, aby przygotowali programy 

naprawcze w swoich  placówek oświatowych w okresie wakacyjnym. 
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Radny Janusz Sadowski zgłosił problem zalewania studzienek w Turznicy po 

przeprowadzonej inwestycji wodno - kanalizacyjnej. 

Następnie radny Sadowski przedstawił informacje o naborze do I Gminnej Ligi ORLIKA o 

Puchar Wójta. Termin zgłaszania sołectw do dnia 25 czerwca 2014r. 

 

Pan Jan Ignaczewski Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej poinformował, że wpływają 

wnioski od  mieszkańców o ustanowienie przesyłu służebności. 

 

Radny Andrzej Bartnicki stwierdził, że temat ten zostanie poddany dyskusji na posiedzeniach 

Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

  

Więcej wniosków i informacji nie zgłoszono. 

Ad. 19. 

Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.    

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady LIII  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 11:55. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

 

Zaprotokołowała:                      Sekretarz obrad:                   Przewodniczący Rady: 

 

 Agnieszka Jakubowska                         Janusz Sadowski                    Andrzej Wiczkowski 

 

 

 

 

    


