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P R O T O K Ó Ł Nr XXVI/16 

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

odbytej dnia 22 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 12 radnych na sali obrad – prowadzący obrady Janusz Sadowski 

powitał wszystkich obecnych w tym: Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Skarbnika 

Gminy Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską, kierowników urzędu gminy, 

dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz radnych i sołtysów z terenu gminy Ostróda. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, aktualnie w sesji uczestniczy 12 radnych. 

(Nieobecni: Stanisław Korpusik, Jarosław Pawszyk, Józef  Wiśniewski). 

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. 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołów z obrad XXIV i XXV Sesji Rady Gminy Ostróda. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2016 – 2029. 

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

z upływem roku budżetowego 2016. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety 

przysługującej sołtysom sołectw Gminy Ostróda. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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. 

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

Obsługi Komunalnej w Ostródzie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów 

położonych na terenie gminy Ostróda, będących własnością Skarbu Państwa  

w zarządzie Nadleśnictwa Stare Jabłonki, za ochronne. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 

rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Ostróda a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu 

lokalnego transportu zbiorowego. 
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13. Podjęcie  uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 

2017 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda  

na lata 2017 – 2028. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2017 rok. 

W tym punkcie: 

1.   Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy. 

2. Przedstawienie opinii właściwej miejscowo Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

3. Przedstawienie ostatecznej opinii i wniosków stałej komisji właściwej do spraw 

budżetu. 

4. Zgłoszenie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały przez Wójta. 

5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

6. Głosowanie ewentualnych poprawek i autopoprawek do projektu uchwały 

budżetowej. 

7. Odczytanie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej. 

8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Warmińsko-Mazurskiemu. 

17. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

19. Wolne wnioski i informacje. 

20. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.    

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad: 

projektu uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz projektu 

uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Ostróda. 

Przewodniczący Rady poddał poszczególne wnioski pod głosowanie. 

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad XXVI Sesji Rady Gminy Ostróda 

wnioskowane przez wójta projekty uchwał. 

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, został wprowadzony 

po punkcie13. jako pkt 14. porządku obrad. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Ostróda, został wprowadzony po punkcie 14. jako pkt 15. porządku obrad. 
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W chwili obecnej  Janusz Sadowski złożył wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w 

przygotowanych projektach uchwał. Zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie. 

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

głosowało 12 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołów z obrad XXIV i XXV Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad XXIV i XXV Sesji Rady Gminy 

były wyłożone do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady, dostępne są również na sesji. 

Uwag do protokołów nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół z obrad XXIV sesji. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 

12 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano – 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XXIV Sesji Rady Gminy. 

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z obrad XXV sesji. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 

12 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XXV Sesji Rady Gminy. 

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami, przedstawił Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy 

Ostróda.  

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda, 

w sprawie : 

1. przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: 

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy jednorodzinnej w m. Kątno /Kątno 

etap II/”, 
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2. nabycia nieruchomości gruntowych,  

-nieodpłatnie od ANR w: Pietrzwałdzie, Morlinach, Brzydowie, Reszkach, Małej 

Rusi, Rudno; 

- odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość gruntową, położoną w 

miejscowości Worniny, obrębie Górka, 

- w drodze darowizny na rzecz Gminy Ostróda część nieruchomości gruntowej, 

położonej w obrębie Stare Jabłonki, 

3. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 

2017 – 2028, 

4. projektu uchwały budżetowej na gminy Ostróda na 2017 rok, 

5. powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie 

Gminy Ostróda, 

6. powołania komisji przetargowych; 

- na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 

Górka, Kątno, kompleks działek w Górce, 

7. przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: 

„Budowa sieci wodociągowej od. ul. Grunwaldzkiej w mieście Ostróda do 

miejscowości Górka Gmina Ostróda”, 

8. zmian budżetu gminy Ostróda, 

9. zbycia nieruchomości mienia komunalnego, 

-w ramach odszkodowania za działkę, położoną w obrębie Tyrowo, wydzieloną pod 

drogę publiczną, część nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo, 

10. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla m. Morliny”, 

11. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: 

„Budowa kanalizacji sanitarnej Kajkowo - Lichtajny”, 

12. przeprowadzenia w roku 2016 inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników 

majątku obrony cywilnej stanowiących mienie Skarbu Państwa oraz powołania 

komisji inwentaryzacyjnej, 

13. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu, 

14. powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno – 

Architektonicznej, 

15. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze 

stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu. 

Spotkania, konferencje 

1. Rocznica nadania Imienia i Sztandaru Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego  

w Durągu. 

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

3. Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Ostródzie. 

4. Dzień pracownika socjalnego 21 XI. 

5. XI Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w Samborowie. 

6. Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

7. Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Poj. Iławskiego. 

8. Wyjazd z delegacją na Ukrainę -udział w obchodach Dnia miejscowego samorządu 

oraz nawiązanie współpracy. 

9. Odbiory zadań inwestycyjnych: kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  

w Morlinach oraz kanalizacji sanitarnej Kajkowo – Lichtajny. 

10. Spotkanie z mieszkańcami ul. Polnej w Kajkowie w sprawie kanalizacji. 
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11. Podsumowanie konkursu „Zapobiegaj pożarom”. 

12. Podpisanie umowy w sprawie emisji obligacji. 

13. Udział w uroczystościach obchodów 35 rocznicy  stanu wojennego. 

14. Spotkania opłatkowe: Samorządu Powiaty, Miasta i Gminy, Zarządu ZUOK RUDNO 

Sp. z o. o, GCK-B w Samborowie, Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP 

Przygotowanie projektów uchwał, zgodnie z porządkiem obrad XXVI sesji. 

Sprawozdanie wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

W trakcie przedstawianego sprawozdania na salę obrad przybył radny Stanisław Korpusik. 

Aktualnie w sesji uczestniczy 13 radnych. 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnika Gminy Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/173/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 rok - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2016-2029. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/174/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 - stanowi załącznik nr 5  do 

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

budżetowego 2016. 

Uwag nie zgłoszono.  

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” – 0 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/175/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie  

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 - 

stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej 

sołtysom sołectw Gminy Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/176/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej sołtysom sołectw Gminy 

Ostróda - stanowi załącznik nr 7  do protokołu. 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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. 

Uwag nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca 

uchwałę 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 8  do protokołu. 

Ad. 9. 

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 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/178/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 
ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie - 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie uznania lasów położonych na 

terenie gminy Ostróda, będących własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Stare 

Jabłonki, za ochronne. 

 

Przewodniczący Rady z uwagi na obszerny zakres projektu uchwały, złożył wniosek o 

odczytanie pierwszego zdania w § 1 oraz § 2 i 3. 

 

Przewodniczący zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 
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głosowało 13 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 9 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” - 3 głosy. 

Rada Gminy większością głosów przyjęła zgłoszony wniosek. 

 

Przewodniczący Rady odczytał stosowne zapisy projektu uchwały. 

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/179/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. wyrażenia 

opinii w przedmiocie uznania lasów położonych na terenie gminy Ostróda, będących 

własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Stare Jabłonki, za ochronne - 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/180/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok - stanowi załącznik nr 11 

do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 
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Ostróda a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu lokalnego 

transportu zbiorowego. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/181/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie  

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostróda a Gminą Miejską 

Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego - 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2017 rok. 

Radny Łukasz Wolf zapytał, czy wyjaśnione zostały uwagi zgłaszane na komisjach. 

Pan Ewa Salewska Pełnomocnik Wójta do spraw PiRPU odpowiedziała, że zgłaszane 

wątpliwości zostały wyjaśnione radnemu telefonicznie. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2017 rok - stanowi załącznik nr 13 

do protokołu. 
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Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/183/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad. 15. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez 

Gminę Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/184/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ostróda - stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu. 
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Ad. 16. 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017 

– 2028. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/185/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017 – 2028 - stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu. 

Ad. 17. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2017 rok. 

W tym punkcie: 

1. Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy. 

 

Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda przedstawił najważniejsze założenia projektu uchwały 

budżetowej gminy Ostróda na 2017 rok. 

Następnie Wójt podziękował Skarbnikowi Gminy, Kierownikom Referatów, pracownikom 

oraz radnym za pracę nad projektem budżetu na 2017 rok oraz prosił o uchwalenie budżetu na 

2017 rok. 

Uwag nie zgłoszono.  

 

2. Przedstawienie opinii właściwej miejscowo Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr RIO. VIII-0120-630/16 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie opinii o 

przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok. 

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej 

Gminy Ostróda na 2017 rok. 

3. Przedstawienie ostatecznej opinii i wniosków stałej komisji właściwej do spraw 

budżetu. 
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Łukasz Wolf Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Obywatelskich przedstawił zbiorczą opinię komisji w sprawie zaopiniowania projektu 

uchwały budżetowej na 2017 rok.  

4. Zgłoszenie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały przez Wójta. 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej, 

następującej treści :  Gmina Ostróda, po sporządzeniu projektu budżetu gminy na 2017 rok, 

uzyskała informację, iż otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej na zadanie pn. „Szkolna 

akademia przyszłości – rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w kl. IV-VI” z 

terminem realizacji w latach 2017-2028. Całkowita wartość zadania wyniesie 1.130.819,95 zł, 

w tym dofinansowanie za środków UE 1.074.279,95 zł. W roku budżetowym 2017 wartość 

zadania wyniesie 771.453,38 zł, w tym ze środków UE – 743.183,38 zł. 

 

5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

 

Radny Mieczysław Woźny zapytał Wójta ile wniosków wpłynęło od organizacji, komisji, 

radnych i sołtysów do projektu budżetu na 2017 r.  i ile z tych wniosków zostało pozytywnie 

zaopiniowanych. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że nie sporządzał zestawienia na temat ilości wniosków 

przyjętych i odrzuconych. Od szeregu lat znana jest uchwała na temat trybu prac nad 

projektem uchwały budżetowej. Budżet tworzony jest na podstawie wielu zgłaszanych 

tematów i jest kontynuacją działań z lat poprzednich. Priorytetem gminy jest dokończenie 

sieci wodno-kanalizacyjnych, wójt podkreślił istotną budowę opaski wokół Ostródy oraz 

budowa i remont dróg. Tematy remontów świetlic wynikają z pozyskanych środków 

unijnych. Wójt nadmienił, że każdy ma prawo składać wnioski jednak nie wszystkie muszą  

być przyjęte do realizacji. Reasumując wójt odrzekł, że jeżeli jest potrzeba to dane na temat 

złożonych wniosków może przygotować. 

 

Radny Woźny zapytał obecnych radnych i sołtysów, czy zgłaszane wnioski radnych i 

sołtysów zostały wpisane do budżetu. 

 

Pan Wójt prosił o konkrety. 

 

Pan Woźny przypomniał, że w poprzednim roku rozmawiano nad wnioskami złożonymi do 

budżetu i wtedy potwierdziło się przysłowiowe stwierdzenie : „cała para poszła w gwizdek”. 

Radny dodał, że w tym roku jest podobnie, ponieważ wnioski w żadnym stopniu nie zostają 

uwzględnione. Następnie radny podkreślił, że najbardziej bolącą sprawą jest fakt, że wniosek 

komisji dotyczący podniesienia stypendiów dla dzieci, został odrzucony przez komisje 

budżetu. 

 

Pan Fijas odpowiedział, że w tym roku pomoc Państwa Polskiego dla gminy Ostróda na 

realizację programu 500+, wyniosła 8 mln zł, co  znacznie przyczyniła się na rozwój rodziny. 

Sytuacja jest diametralnie inna niż rok, czy dwa lata temu, dlatego nie ma potrzeby, żeby 

jeszcze dodatkowe środki wyasygnować z budżetu gminy na stypendia dla dzieci. Gmina w 

różny sposób pomaga dzieciom, ponadto  fundusz stypendialny funkcjonuje i jest do 

dyspozycji szkół. Pan Wójt zapewnił, że obecna pomoc dla rodzin jest wystarczająca i dlatego 

prosił komisje o nie przeznaczanie dodatkowych środków na pomoc stypendialną dla 

uczniów. 

 



 

13 
 

Pan Mieczysław Woźny stwierdził, że pan wójt bardzo ładnie powiedział o pomocy państwa  

jednak radny wyjaśnił, że stypendia, o które wnioskowali radni miały być przyznane za 

naukę. Radny uważa, że nic tak nie mobilizuje do nauki jak pieniądz i jeszcze raz podkreślił, 

że chodziło komisji o stypendia naukowe. Pan Woźny dla porównania dodał, że miesięczne 

utrzymanie psa w schronisku kosztuje gminę 250 zł, a stypendium kwartalne dla dziecka za 

najlepsze osiągnięcia w nauce wynosi 40zł. 

 

Pan Wójt odnosząc się do wypowiedzi radnego, stwierdził, że nie jest dobrze jak radny 

uważa, że dzieci powinny uczyć się za pieniądze, wręcz jest to żenujące. 

 

Radny Woźny: „tak nie powiedziałem”. 

Wójt dodał, że należy się zastanowić, co się mówi na forum publicznym. 

 

Radny Andrzej Bartnicki powiedział, że budżet w ciągu roku, wzorem lat poprzednich będzie 

kilkakrotnie zmieniany. Przedstawiony projekt pozwala na zapewnienie priorytetowych 

inwestycji. Zadłużenie gminy wynika z realizacji inwestycji wodno – kanalizacyjnych a rada 

powinna skupić uwagę na zmianach w oświacie. 

 

Sołtys sołectwa Smykówko zapytał czy środki na zadanie 500+ wpływają na bieżąco. 

 

Wójt odpowiedział, że środki wpływają na bieżąco i wypłaty bez większych odwołań 

realizowane są płynnie. Wójt podziękował pani dyrektor GOPS za sprawne realizowanie 

ustawy. 

 

Łukasz Wolf Przewodniczący Komisji Budżetu odnosząc się do odrzuconego wniosku 

komisji w sprawie zwiększenia środków na stypendia, wyjaśnił, że w szkołach funkcjonują 

różne regulaminy, które należy ujednolicić co ostatecznie usprawni system a następnie 

rozważyć zwiększenie środków na stypendia. Ponadto radny dodał, że w budżecie zapisane są 

środki w kwocie 20 tys. na stypendia i nie należy mówić, że rada nie przeznacza środków. 

 

Radny Woźny wtrącił „nikt nie powiedział, że nie ma”. 

 

Radny Wolf dalej stwierdził, że z uwagi na zmiany kierownika w referacie oświaty, liczy na 

to, że system zostanie usprawniony i będzie tak, że w każdej szkole dziecko z taką samą 

średnią, otrzyma takie same stypendium. 

 

Radny Roman Nowakowski powiedział, że stypendium za dobre wyniki w nauce to bardzo 

ważna rzecz. Radny uważa, że jest to normalna rzecz, która funkcjonuje od lat od najniższego 

szczebla szkoły podstawowej po okres studencki. Dla dziecka jest to motywacja do dalszych 

działań i współzawodnictwo. Ponadto dodał, że w odrzuceniu wniosku komisji przeważył ten 

argument, że gmina przydziela środki a podział dyrektorów jest różny. 

 

Wójt na zakończenie wyraził swoją opinię i stwierdził, że motywacją do nauki powinien być 

pasek biało-czerwony na świadectwie. 

 

Na tym dyskusję zakończono. 

6. Głosowanie ewentualnych poprawek i autopoprawek do projektu uchwały budżetowej. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną przez wójta autopoprawkę do 

projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.  
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Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” przyjęciem autopoprawki oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszoną przez wójta autopoprawkę do projektu uchwały 

budżetowej na 2017 rok.  

7. Odczytanie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy 

Ostróda na 2017 rok. 

8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXVI/186/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2017 rok, stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podziękował radnym za przyjęcie budżetu gminy 

Ostróda na 2017 rok i wspomniał, że jest to budżet szans, które należy wykorzystać jak 

najlepiej w pozyskiwaniu środków unijnych. 

 

Ad. 18. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-

Mazurskiemu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XXVI/187/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu  - stanowi 

załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Ad. 19. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

Nie zgłoszono żadnych interpelacji. 

Ad. 17. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.  

Radny Mieczysław Woźny stwierdził, że na sali są wszystkie osoby, które mogłyby 

odpowiedzieć na pytanie. Tu radny przypomniał, że na dzień 16.12.2016 r. pan 

Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty zwołał posiedzenie komisji, które ostatecznie zostało 

odwołane. Pan Woźny zapytał o przyczynę odwołania. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że 16 grudnia odbyło się wspólne posiedzenie komisji 

stałych. 

Pan Woźny stwierdził, że po wspólnym posiedzeniu komisji planowane było posiedzenie 

komisji oświaty. 

Pan Sadowski odpowiedział, że takiej informacji nie otrzymał. 

Głos zabrał wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Pan Marek Szostek, który powiedział, że z 

uwagi na nieobecność przewodniczącej komisji Oświaty Pani Lili Brzózka przebywającej na 

urlopie zdrowotnym do końca grudnia, przejął obowiązki, aby zgodnie ze statutem Gminy 

podjąć działania i opracować plan pracy na 2017 rok. Dalej radny Szostek wyjaśnił, że 

ustalając termin komisji nie wziął pod uwagę spotkania opłatkowego trzech samorządów, 

które zostało zaplanowane na dzień 16.12.2016 r. godz. 12:00. Następnie pan Szostek 

nadmienił, że otrzymał telefon od koleżanki przewodniczącej z informacją, że konsultowała 

się z panem wójtem i radczynią i otrzymała zapewnienia, że  nie ma przeszkód, aby dalej 

pełniła obowiązki przewodniczącej, dlatego komisja się nie odbyła. 

Radna Lila Brzózka poinformowała, że Komisja Oświaty odbędzie się między świętami a 

nowym rokiem o czym radni będą poinformowani. 

Radny Łukasz Nowicki w nawiązaniu do podjętej w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie 

ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 

do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ostróda, odniósł się do zapisów § 1 pkt 

2 i podkreślił, aby ustalane w statutach godziny w placówkach przedszkolnych były zbliżone. 
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Radny Łukasz Nowicki odnosząc się do intensywnego oświetlenia na drodze krajowej nr 7  

w miejscowości Górka, zapytał czy gmina będzie ponosić koszty funkcjonowania oświetlenia, 

czy są one znane i czy są zaplanowane w budżecie roku 2017. 

Na salę obrad przybył Starosta Powiatu Ostródzkiego Andrzej Wiczkowski 

Pan Fijas odpowiedział, że inwestycja jest w toku, zakończenie planowane jest w miesiącu 

sierpniu.  Ustaw nakłada obowiązek na samorządy pokrycie kosztów oświetlenia drogi,  

obecnie kwota wydatkowania nie jest znana. Pan Wójt poinformował, że trwają rozmowy na 

temat podświetlenia mostów, estakad, co będzie miało wpływ na atrakcyjność terenów. 

Ponadto Pan Fijas poinformował, że gmina zaoszczędziła kwotę 30 tys. na oświetleniu 

ulicznym, ponieważ została wynegocjowana korzystna stawka ok. 0,20 zł za 1 kwh, dlatego 

też z nowym zadaniem gmina będzie musiała sobie poradzić. Na dzień dzisiejszy gmina nie 

otrzymała informacji z GDDKiA na temat poniesienia skutków finansowych. 

Sołtys sołectwa Zajączki Zbigniew Burdach zgłosił problem złego stanu wiaduktu w 

Zajączkach. 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że temat dotyczy powiatu, ponieważ wiadukt usytuowany jest 

w ciągu drogi powiatowej. Pan Wójt powiedział, że pozyska informacje z Zarządu Dróg 

Powiatowych o planach powiatu, względem zabezpieczenia wiaduktu w Zajączkach. 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy został wyłoniony wykonawca przez Związek Gmin na 

odbiór odpadów z sektora gminnego oraz czy został rozstrzygnięty konkurs na nowego 

kierownika oświaty. 

Pan Fijas w kwestii wyłonienia wykonawcy odbioru odpadów komunalnych odpowiedział,  

że obecnie trwa procedura przetargowa, zostały otwarte oferty na terenie gminy Ostróda 

najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma z Rudna. W pozostałych sektorach uaktywniła się 

firma COMA. W kwestii zatrudnienia kierownika referatu oświaty wójt poinformował,  

że w dniu dzisiejszym Pani Janina Roman jest ostatni dzień w pracy, później wykorzysta 

urlop do 23 stycznia. Obecnie trwa procedura konkursowa, oferty można składać do 

27.12.2016 r. a nowy pracownik rozpocznie pracę 1.02.2017 r. W związku z reformą oświaty 

pan wójt wspomniał o zagrożonym Gimnazjum w Ostródzie, które prawdopodobnie zostanie 

zlikwidowane oraz  Szkole Podstawowej w Starych Jabłonkach, która będzie poddana pod 

dyskusje utworzenia ewentualnej filii lub zespołu przedszkolno-szkolnego. Reasumują wójt 

dodał, że na dzień dzisiejszy nie ma przygotowanej koncepcji a tym tematem radni będą się 

zajmowali na komisjach w miesiącu lutym i marcu.  

Przewodniczący Rady wtrącił, że w 2017 r. czeka komisje oświaty dużo pracy. 

Sołtys sołectwa Turznica Grażyna Ostas prosiła o przekazanie podziękowań Pani Marcie 

Żeberek Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie za 

zorganizowanie Andrzejek, z których skorzystały dzieci z Turznicy, Wirwajd i Nastajek  

oraz za całoroczną współpracę. 
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Przewodniczący Rady Janusz Sadowski przyłączył się do podziękowań i zachęcił sołtysów 

tych miejscowości, gdzie nie ma świetlic, do korzystania z współpracy z panią dyrektor. 

Sołtys sołectwa Durąg Zdzisław Kugler korzystając z obecności starosty, zgłosił problem 

braku wiedzy przez lekarzy dyżurnych w pogotowiu o pełnionych dyżurach aptek. Ponadto 

dodał, że w godzinach nocnych trudno jest odczytać informacje o pełnionych dyżurach, 

ponieważ wywieszone są w nieoświetlonym miejscu. 

Pan Wójt prosił Starostę o zmobilizowanie właścicieli aptek do oświetlenia miejsc 

informujących o pełnionych dyżurach. 

Radna Barbara Stabińska przypomniała, że cały rok prosiła o zatrudnienie opiekunki świetlicy 

przy straży w Starych Jabłonkach. Pani Stabińska przypomniała, że wcześniej opiekunka była 

zatrudniona, zajęcia odbywały się dwa, trzy razy w tygodniu. Radna nawiązując do 

wypowiedzi pani Ostas i pana Sadowskiego, prosiła aby GCK-B wyszedł poza granice 

Samborowa i ponownie została zatrudniona opiekunka w Starych Jabłonkach. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że na ten temat przeprowadził rozmowę z panią 

dyrektor,  w wyniku którego zostanie zorganizowane spotkanie w celu omówienie zgłoszonej 

przez radną kwestii. 

Na zakończenie Przewodniczący Rady odczytał informacje wynikające z art. 37 ust. 8 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  na temat ilości 

wydanych decyzji w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem 

nieruchomości, których wartość wzrosła w następstwie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Więcej i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 22.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXIV Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 1150. 

Na tym protokół zakończono. 

 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 

 

         


