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P R O T O K Ó Ł Nr XVII/16 

z obrad XVII Sesji Rady Gminy Ostróda, 

 w kadencji 2014-2018 odbytej dnia 30 marca 2016 r. o godz. 15:15 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

Obrady XVII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 15:15. 

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 obecnych w tym: Wójta Gminy Ostróda 

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

oraz radnych. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Pan Janusz Sadowski poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy 

Ostróda na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515, z późn. zm.). 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawia 

się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2016-2029. 

3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

4. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza 

Klimeckiego, który na powyższe wyraził zgodę. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. 

Głos zabrał Wójt Gminy Ostróda, który w uzasadnieniu projektu uchwały o zmianie uchwały 

w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego”, powiedział, że proponowana zmiana uchwały polega na doprecyzowaniu, 

iż przyjęcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko – Iławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego następuje do realizacji z wytycznych instytucji zarządzającej w tym zakresie. 

„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego” 

powiązany jest z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Ostróda na lata 2016-2029, dlatego 

Wójt występuje z prośbą o podjęcie tychże uchwał, gdyż nadzór wyznaczył termin do końca 

marca. 

Uwag nie zgłoszono. 

Ad. 2. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2016-2029. 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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  XVII/120/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2016-2029 – stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 3 

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano – 13 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVII/121/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko – Iławskiego Obszaru 

Funkcjonalnego” – stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

W dalszej części głos zabrał Wójt Gminy Ostróda. 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że w dniu dzisiejszym zostały złożone dwa wnioski w 

ramach PROW na remonty dróg, tj. remont drogi Reszki kolonia oraz remont drogi Lubajny, 

Nowe Siedlisko, Zwierzewo. Pan Fijas mówił o punktacji projektów i finansowaniu zadań. 

Ponadto dodatkowo podpisano wniosek jako Związek Gmin na partycypacje w kosztach 

remontu drogi Smykowo-Rudno. 

Następnie Wójt przedstawił informacje na temat kolejnych wniosków jakie będzie składał 

urząd w zakresie straży pożarnych, oświaty oraz z zakresu pomocy społecznej sporządzony 

przez firmę zewnętrzną. 
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Radny Józef  Wiśniewski zapytał jakie warunki muszą spełniać drogi aby mogły uzyskać 

dofinansowanie. 

Wójt odpowiedział, że drogi muszą łączyć obiekty użyteczności publicznej i dotyczyć 

budowy a nie remontu. 

Radny Wiśniewski zapytał, czy planowana droga w Reszkach łączy obiekty użyteczności 

publicznej. 

Wójt odpowiedział, że drogę tę łączy przystanek autobusowy. 

Radny Józef Wiśniewski zapytał, czy droga na Zatorze w Tyrowie była rozpatrywana. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że każda droga była rozpatrywana i omówił zależność 

kryteriów oceny poszczególnych dróg. 

Radny Józef  Wiśniewski wspomniała również o drodze do Morlin ze zjazdu drogi nr 16,  na 

co Wójt odpowiedział, że planuje się w tym roku wykonać na część drogi nakładkę.  

Radny Marek Szostek zapytał również o remont drogi do Wyżnic. 

Wójt wyjaśnił, że drogę należy przejąć a następnie pozyskać kruszywo z remontu drogi E7. 

Radny Mieczysław Woźny prosił o przygotowanie informacji na sesję na temat pozyskanych 

oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że może przygotować informacje ile gmina wydała na 

zimowe utrzymanie dróg. 

Radny Woźny „ale nie wiem ile było przewidziane”. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że w budżecie jest kwota na cały rok i dlatego możliwe 

jest podanie kosztów poniesionych w pierwszym kwartale 2016 roku, informacje 

poniesionych kosztów w 2015 roku są zawarte w sprawozdaniu. Ponadto Pan Fijas 

powiedział, że bardzo dużo środków pochłaniają remonty dróg w okresie wiosennym.  

Radca Prawny Katarzyna Borowska w odniesieniu do omawianego na komisjach w dniu 

dzisiejszym projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 

wyjaśniła, że nie zalicza się wszystkich dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych, gdyż 

nie każda droga spełnia kryteria w uzupełnieniu komunikacji lokalnych.  

Ad. 4. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVII Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 15:35. 

Na tym protokół zakończono. 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                      Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 


