P R O T O K Ó Ł Nr XIV/15
z obrad XIV Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2014-2018
odbytej dnia 22 grudnia 2015 r. o godz. 10:00
w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda.

Obrady XIV 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, Sekretarza Gminy Cezarego Wawrzyńskiego, Skarbnika Gminy
Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską, Członka Zarządu Warmińsko –
Mazurskiej Izby Rolniczej Zofię Stankiewicz, Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej Danutę Niemanowską, Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w Samborowie Martę Żeberek, kierowników referatów, 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 Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza
Klimeckiego, który na powyższe wyraził zgodę.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych
projektach uchwał.
Rada Gminy na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę.
Następnie Pan Janusz Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawia się
w następujący sposób:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie sesji.
Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda
na lata 2016 – 2029.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2016 rok.
W tym punkcie:
1. Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy.
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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.
8. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.
Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy Ostróda.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XIII Sesji Rady Gminy był
wyłożony do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady, jest również dostępny na sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady Pan Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół z obrad XIII
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 XIII Sesji Rady Gminy.
Ad. 3.
Sprawozdanie Wójta Gminy Ostróda z działalności w okresie między sesjami, przedstawił
Pan Bogusław Fijas.
Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie :
1. powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji środka trwałego nie nadającego się
do dalszego używania, stanowiącego wyposażenie Urzędu Gminy Ostróda.
2. zmiany budżetu gminy Ostróda na 2015 rok.
3. zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Ostróda (dot. prowadzenie
spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych).
4. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Podinspektor do spraw mieszkaniowych.
5. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego:
„Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Kormorana w Wałdowie – etap I”.
6. powołania komisji przetargowej (dot. sprzedaży działek w Szyldaku, Ornowie, Górce
i Tyrowie).
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7. przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:
,,Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda
i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury w okresie od 1.01.2016 roku
do 31.12.2016 roku”.
8. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu
kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku:
Inspektora w Referacie
Inwestycji i Rozwoju Lokalnego oraz Podinspektora w Referacie Organizacyjnym
i Spraw Obywatelskich.
9. w sprawie powołania komisji przetargowej.
Spotkania, konferencje
1. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.
2. Spotkanie organizacyjne dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
3. Spotkanie z przedstawicielem firmy Ekenergiz.
4. Konferencja kończąca zadanie: „Termomodernizacja obiektów oświatowych”.
5. Odbiór drogi na ul. Kormorana w Wałdowie.
6. Seminarium pn. „Gospodarka odpadami- obowiązki samorządów” .
7. Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Ostródzie.
8. Spotkanie przedstawicieli Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, Parlamentu oraz
administracji rządowej i samorządowej województwa.
9. Spotkanie dot. projektu „Ostródzko – Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
10. Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda.
11. Spotkanie opłatkowe Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego
„Czyste Środowisko”
12. Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”
13. Konferencja pn. „Energia Odnawialna- edukacja, praca, ochrona środowiska
naturalnego”.
14. Spotkanie Wigilijne w Gminnym Centrum Kulturalno- Biblioteczne w Samborowie.
15. Wojewódzkie Spotkanie Opłatkowe.
Przygotowanie projektów uchwał:
1. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.
2. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości,
podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego.
3. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2016 – 2029.
4. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2016 rok.
Sprawozdanie Wójta - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy Ostróda.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
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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 XIV/93/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie
zmian budżetu gminy na 2015 rok, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 5.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od
nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy.
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 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 XIV/94/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i
podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i
podatku leśnego - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 20162029.
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Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr RIO. VIII-0120-480/15 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostróda na lata 2016 – 2029.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostróda na lata 2016 – 2029.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-480/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostróda na lata 2016 – 2029 -stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
W chwili obecnej przybył radny Roman Nowakowski, aktualnie uczestniczy 15 radnych.
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostróda na lata 2016-2029.
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 XIV/95/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2016-2029 - stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
Ad. 6.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2016 rok.
1. Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy.
W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy Ostróda, który przedstawił założenia budżetu
gminy Ostróda na 2016 rok.
Następnie Pan Wójt podziękował Skarbnikowi Gminy, Kierownikom Referatów,
pracownikom oraz radnym za pracę nad projektem budżetu na 2016 rok.
2. Przedstawienie opinii i wniosków komisji.
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw
Obywatelskich Łukasz Wolf, przedstawił zbiorczą opinię komisji w sprawie
zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.
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3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
Przewodniczący Rady przedstawił Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-479/15 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2015
roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie uchwały
budżetowej Gminy Ostróda na 2016 rok.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały
budżetowej Gminy Ostróda na 2016 rok.
Uchwała Nr RIO.VIII-0120-479/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 listopada 2015 rok w sprawie opinii o
przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie uchwały budżetowej
Gminy Ostróda na 2015 rok, stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
4. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
Przewodniczący Rady udzielał głosu radnym według kolejności zgłoszeń.
Radny Mieczysław Woźny powiedział: „Wysoka Rado, Szanowni Państwo osobiście
jestem zawiedziony, chociaż nie liczyłem, że nastąpi jakaś rewolucja. Śledziłem
bardzo uważnie pracę nad budżetem i po konsultacji z mieszkańcami sam złożyłem
kilka wniosków do budżetu. Pracowaliśmy w komisjach, dwie komisje składały
również wnioski, dlatego trochę jest mi żal, że nie został żaden umieszczony. Mam
takie odczucie, że „cała para poszła w gwizdek”. W tej chwili Pan wójt nam dziękuje,
to nie wiem, czy jest to zasadne. Mam takie odczucie, że budżet jest fenomenalny, bez
żadnych poprawek. Dziękuję”.
Radny Jarosław Pawszyk powiedział, że podobnie jak koledzy radni składał wnioski
do budżetu, które nie były wnioskami autorskimi, lecz pochodzącymi od
mieszkańców, których reprezentuje - jest to jedna piętnasta liczby mieszkańców, czyli
ok. tysiąc osób. Pan Pawszyk nadmienił, że wnioski, które zostały przedstawione na
komisji należały do tych, na których mieszkańcom najbardziej zależało i właściwie
były banalne. Tu radny przedstawił wnioski. Pierwszy wniosek dotyczył dołożenia
kilku punktów oświetleniowych w zabudowie kolonijnej, drugi budowy fragmentu
chodnika z parkingu do wejścia bocznego szkoły, trzeci dotyczył budowy sali
gimnastycznej w szkole w Pietrzwałdzie. Nie przyjęcie wniosku dotyczącego budowy
sali jest dla radnego zrozumiałe, gdyż inwestycja byłaby dużej wartości, dlatego
decyzje trzeba podjąć rozważnie. Radny podkreślił, że szkoła została wybudowana w
1952 roku i od ok. 60 lat dzieci z tej szkoły nie mają sali gimnastycznej. Ponadto Pan
Pawszyk dodał, że firma, która wykonywała kanalizację w Pietrzwałdzie
zdewastowała drogę i do dnia dzisiejszego nie usunęła szkód. Reasumując Pan
Jarosław Pawszyk powiedział, że ma nadzieję, że część wniosków zostanie
zrealizowanych w 2016 roku z oszczędności budżetowych, o czym zapewniał Pan
Wójt stwierdził, że będzie głosował za uchwaleniem budżetu i dodał, że warto byłoby
czasem pochylić się nad opinią dużej części społeczeństwa.
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Radny Łukasz Nowicki odnosząc się ogólnie do projektu uchwały budżetowej
powiedział, że dwa ostatnie budżety były proinwestycyjne, czego obecny budżet jest
dowodem. Po intensywnym rozwoju gminy budżet chwilowo został zastopowany, ze
względu na realizację inwestycji na „poligonie”. Inwestycja zostanie rozliczona,
dlatego należy mieć nadzieję, że będą przychody, wówczas gmina będzie mogła
wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju.
Następnie radny Nowicki stwierdził, że budżet każdego roku był bardzo mocno
okrojony, z mniejszą ilością środków niż potrzeb. Praktyka była taka, że wnioski
z komisji, które nie miały pokrycia w dochodach nie były przyjmowane, gdyż
rozsypałyby konstrukcję budżetu po stronie przychodów i wydatków, dlatego
zgłoszone wnioski były realizowane w ciągu roku budżetowego.
Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda odnosząc się wystąpień radnych powiedział,
że jest to budżet szans w nadziei, że wykorzystanych, jednak o tym będzie można się
przekonać pod koniec roku 2016. Kierunek wydawania środków publicznych w
ramach funduszu sołeckiego jest nakreślany przez mieszkańców, dlatego tam gdzie
wskazuje się uzupełnienie oświetlenia ulicznego a kwota jest najczęściej
niewystarczająca przeznacza się środki dodatkowe z budżetu gminy. We wniosku o
podział funduszu sołeckiego z Pietrzwałdu jest również kwota na uzupełnienie
oświetlenia ulicznego, co świadczy, że te uzupełnienie nastąpi i być może w tym
miejscu o którym mówił Pan radny. Pan Wójt dalej odnosząc się do zgłoszonego
wniosku radnego Jarosława Pawszyka w kwestii budowy chodnika przy szkole
wyjaśnił, że chodniki budowane są najczęściej przy drogach powiatowych
i wykonywane są wspólnie z powiatem i będzie to kontynuowane.
Następnie Pan Fijas kierując swoją wypowiedź do radnego M. Woźny powiedział, że
nie oceniałby w taki sposób pracy radnych, że „para poszła w gwizdek”. Ponadto Pan
Wójt stwierdził, że obecny budżet też nie do końca w pełni go satysfakcjonuje,
ponieważ znalazło się w nim minimum jakie mogło się zbilansować. Kwoty zapisane
przy niektórych zadaniach są niewystarczające i trzeba będzie w momencie ogłoszenia
przetargów znaleźć dodatkowe środki. Na zakończenie Pan Bogusław Fijas
powiedział, że wierzy iż rok 2016 jest rokiem wspólnej, intensywnej pracy
z pomysłami nie tylko gminy ale organizacji pozarządowych i zagwarantował pełne
zaangażowanie własne i całego urzędu, żeby jak najwięcej środków unijnych trafiło
do budżetu gminy.
Radny Andrzej Bartnicki nadmienił, że budżet to tylko plan do końca roku.
Z doświadczenia wiadome jest, że pierwsze zmiany budżetu dokonywane są już na
najbliższej sesji. Uchwalenie budżetu to wymóg formalny, który gmina musi
zrealizować w perspektywie czasu wszystko będzie realizowane. Dla mieszkańców
nie są istotne cyfry, zadłużenia, osiągnięte wyniki, rezultaty chcą mieć oświetlenie,
drogi, chodniki. Radny Bartnicki skierował swoją osobistą prośbę do Pana Wójta, aby
prowadzono więcej rozmów z radą, wówczas będzie poczucie wśród wszystkich, że
jest to wspólne dzieło, gdyż razem ponosi się odpowiedzialność.
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Radny Roman Nowakowski pochwalił wypowiedź radnego Andrzeja Bartnickiego, w
kwestii wspólnej rozmowy i dodał, że decyzje muszą być wspólne a nie jednostkowe.
Wspomniał, że pozyskiwanie środków zewnętrznych jest bardzo istotne, należy
dołożyć wszelkich starań, żeby środki pozyskiwać. W przypadku pojawienia się
środków zewnętrznych na budowę obiektów sportowych, radny poparłby budowę sali
gimnastycznej w Pietrzwałdzie.
Przewodniczący Rady Janusz Sadowski powiedział, że pan Wójt analizował wnioski,
które były złożone do budżetu na 2016 rok przez sołtysów, radnych i część z nich
została ujęta w projekcie.
5. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2016 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 - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XIV/96/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2015 r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2016 rok - stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podziękował radnym za jednogłośne podjęcie uchwały
budżetowej na 2016 rok i przyjął uwagi od radnych dotyczące poprawy komunikacji na linii
wójt - radni.
Radny Mieczysław Woźny powiedział, że ma nadzieje, że Pan Wójt dotrzyma słowa, że drogi
będą sukcesywnie naprawiane, a nie tak jak obecnie, w połowie wykonane, popaprane.
Wójt Gminy odpowiedział, że uwagi dotyczące dróg są słuszne, jednak przy obecnej
pogodzie każda nawet najmniejsza naprawa nie przynosi efektu.
Ad. 8,9,10.
Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
Wolne wnioski i informacje.
Radny Mieczysław Woźny odnosząc się do punktu 7. „Sprawozdania Wójta w okresie między
sesjami”, zapytał czy została wyłoniona firma na kompleksowe ubezpieczenie.
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Pani Beata Czerkas
odpowiedziała, że trzy firmy zostały wyłonione w przetargu i każda będzie świadczyła usługę
w innej dziedzinie.
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Następnie radny Mieczysław Woźny nawiązując do odbytego spotkania wójta z firmą
Ekoenergiz z uwagi na brak narzędzi do ściągnięcia długów od firmy, zaproponował
rozważenie sprzedaży długów.
Wójt Gminy Ostróda przyjął propozycje radnego do rozpatrzenia.
Radny Andrzej Bartnicki poinformował, że mieszkańcy Kajkowa rozpoczną procedurę
zbierania podpisów przeciwko firmie Budimex, w sprawie poprawy objazdu na ul.
Świetlińskiej. Dodał, że obecne propozycje są nie do przyjęcia.
Pan Bogusław Fijas powiedział, że w tej sprawie monitował i zapewnił, że firma nie ignoruje
uwag, jednak pewne utrudnienia związane z budową obwodnicy będą i należy wziąć je pod
uwagę.
Radny Andrzej Bartnicki dalej wyjaśnił, że droga jest powiatowa, petycja będzie złożona do
starostwa, ponieważ mieszkańcy chcą mieć taki sam standard drogi jaki był wcześniej. Dodał,
że jest to bardzo duże utrudnienie szczególnie dla osób pokonujących tę drogę kilka razy
dziennie.
Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Zofii Stankiewicz Członek Zarządu
Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej, która podziękowała mieszkankom z Brzydowa,
Napromu i Pietrzwałdu za zaangażowanie i udział w Warmińsko-Mazurskich Konferencjach
Kobiet. Ponadto Pani Stankiewicz poinformowała o planach dotyczących organizacji Dnia
Kobiet we współpracy z Powiatem Ostródzkim.
Radny Jarosław Pawszyk proponował, by w ramach zwiększenia oszczędności budżetu gminy
dopisać w zawartej umowie z firmą świadczącą usługę na oświetlenie uliczne punkt, który
mówiłby o tym, aby firma raz w miesiącu dokonała przeglądu weryfikacji zegarów
astrologiczne, ponieważ bywa tak, że lampy świecą rano do godz. 9:00 i włączają się o godz.
15:00.
Pan Dominik Serafin Sołtys sołectwa Smykówko prosił o informacje w sprawie
rozbudowującego się zakładu chemicznego w Smykówku. Dodał, że mieszkańcy mają obawy
co do produkcji chemikaliów.
Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że w Smykówku jest realizowany projekt z dużym
dofinansowaniem unijnym, w celu uzyskania szczegółowych informacji, zaprasza na
rozmowę po sesji.
Więcej wniosków, zapytań nie zgłoszono.
Ad. 11.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XIV Sesję Rady
Gminy Ostróda o godzinie 11:30.
Na tym protokół zakończono.
Zaprotokołowała:

Sekretarz obrad:

Przewodniczący Rady:

Agnieszka Jakubowska

Tomasz Klimecki

Janusz Sadowski
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