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P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/17 

z obrad XXXV Sesji Rady Gminy Ostróda, 

 w kadencji 2014-2018 odbytej dnia 27 października 2017 r. o godz. 900 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

Obrady XXXV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 900. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum aktualnie 9 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 

radnych, nieobecni: Witold Bojar, Stanisław Korpusik, Jarosław Pawszyk, Barbara Stabińska, 

Józef Wiśniewski, Mieczysław Woźny), 

– prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał obecnych w tym: Wójta Gminy Ostróda 

Bogusława Fijasa, Sekretarza Gminy Cezarego Wawrzyńskiego, Radcę Prawnego Marzannę 

Koziorowską 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 2017 r. poz. 1875) w trybie tzw. nadzwyczajnym. 

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 zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości.  

5. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Wiceprzewodniczącego Rady Tomasza 

Klimeckiego, który na powyższe wyraził zgodę oraz złożył wniosek o nie czytanie podstaw 

prawnych w przygotowanych projektach uchwał. 

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, który poinformował, że 

konieczność zwołania sesji wynika z potrzeby pilnego wydatkowania środków na bieżące 

zarządzanie drogami powiatowymi na terenie gminy Ostróda. Odnosząc się do zmian w 

budżecie Pan Fijas nadmienił o konieczności wypłaty rolnikom podatku akcyzowego. 

Ponadto w dniu 25 października Rada Miejska w Ostródzie podjęła uchwałę w sprawie 

upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przewiduje się wspólną 

organizację obchodów przez trzy samorządy, podobne stanowisko ma także podjąć Rada 

Powiatu w Ostródzie. 

Wniosek Wójta o zwołanie sesji - stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Uwag nie zgłoszono. 

Ad. 2. 
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Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Teresa Ołowska Skarbnik Gminy Ostróda. 

Radny Łukasz Nowicki prosił o informacje na temat otrzymanej dotacji od Wojewody w 

kwocie 135.049,50 zł na przebudowę drogi w Kajkowie. 

Wójt Gminy Ostróda udzielił wyjaśnień. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

W trakcie czytanie na salę obrad przybyła radna Barbara Stabińska, aktualnie w sesji 

uczestniczy 10 radnych. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 10 radnych, 

głosowało 10 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano – 10 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XXXV/252/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2017 r.  

w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok – stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

 

Ad. 3. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 

Głos zabrał Wójt Gminy Ostróda, który wnioskował o wprowadzenie do projektu uchwały 

autopoprawki w § 1 wykreślając zapis: „na terenie gminy Ostróda”. 

Rada Gminy na powyższe jednogłośnie wprowadziła wnioskowaną autopoprawkę zgłoszoną 

przez Wójta. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 10 radnych, 

głosowało 10 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano – 10 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XXXV/253/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2017 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu – stanowi załącznik nr 

4 do protokołu. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 10 radnych, 

głosowało 10 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano – 10 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XXXV/254/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 października 2017 r.  

w sprawie upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości – stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Przed zamknięciem obrad radny Marek Szostek prosił o podanie powodów opóźnienia 

realizacji inwestycji kanalizacyjnej w miejscowości Ostrowin. 

Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że opóźnienia w inwestycji spowodowane są warunkami 

pogodowymi, ponadto firma „DROMO” dokańcza wcześniej rozpoczęte inwestycje. Wójt 

zapewnił, że opóźnienie prac nie wpłynie na termin zakończenia inwestycji, ponieważ 

wykonawcę wiąże termin zakończenia, a nie rozpoczęcia robót. 

Radna Barbara Stabińska nawiązując do przeznaczenia w budżecie gminy kwoty 22 tys. na 

remont dachu świetlicy w Turznicy stwierdziła, że ostatnio dach był naprawiany. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że dach w Turznicy posiada dużą kubaturę, a remont, który 

był przeprowadzony trzy lata temu na kwotę 50 tys. nie obejmował pokrycia dachowego. 

Radna Barbara Stabińska prosiła o podanie ostatecznej kwoty zakończenia rozbudowy 

budynku Szkoły Podstawowej w Idzbarku. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że wcześniej przeznaczono kwotę 60 tys. jednak z uwagi 

na popełniony błąd przez projektanta należy dołożyć kwotę 34 tys. na zadaszenie. Wójt dodał, 

że część prac wykonywana jest sposobem gospodarczym, ponadto jest możliwość dokonania 

wglądu do pełnej dokumentacji. 



 

4 
 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Ad. 5. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXV Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 945. 

Na tym protokół zakończono. 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                      Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 


