Protokół
ze wspólnego posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej w Ostródzie: Komisji
Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej, Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu oraz Komisji Pomocy Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych,
ds. Rodziny i Zdrowia, które odbyło się 27 grudnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim
w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 24, sala nr 211.

Komisja rozpoczęła się o godz. 12:00
Temat posiedzenia Komisji:
Omówienie porządku obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień
28.12.2018 roku.
Radny Waldemar Graczyk zaproponował prowadzenie obrad przez Przewodniczącą
Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Panią Agnieszkę Karłowicz.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Karłowicz wyraziła zgodę
i otworzyła obrady komisji.
Projekty uchwał zostały omówione w następującej kolejności:
1.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ostróda na lata 2018-2027.

Pani Skarbnik Miasta Marta Bożęcka zreferowała projekt uchwały.
Radny Jarosław Borzuchowski zapytał o wydatki e-usługi.
Radna Anna Monist zapyta o karę za nieterminową realizację umowy?
Pani Skarbnik Marta Bożęcka, chodzi o ścieżki rowerowe.
Radny Mirosław Godlewski zapytał o oddymianie budynków.
Inspektor ds. Rozwoju Lokalnego Rafał Włodarski wyjaśnił realizację zadania e-usługi.
Radny Czesław Najmowicz, zapytał dlaczego zostało zdjęte zadanie ławki niepodległości?
Inspektor Rafał Włodarski odpowiedział na pytanie Pana Radnego Najmowicza.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Dudzin, zapytał kto będzie pilotował stronę
internetową?
Radny Wojciech Legucki zgłosił uwagi dotyczące strony internetowej.
Inspektor Rafał Włodarski, chciałbym mieć wgląd w tę stronę. Państwa uwagi przekażę
informatykowi.

Radny Wojciech Legucki, jeśli Państwo będziecie robili specyfikacje na ten sprzęt to niech
będzie on lepszej jakości. Niech te koszty będą ustalone realistycznie.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostróda na 2018 rok.
Pani Skarbnik Miasta Marta Bożęcka zreferowała projekt uchwały.

3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2018.
Pani Skarbnik Miasta Marta Bożęcka zreferowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Dudzin, czy nie powinien być wydłużony termin
realizacji zadania inwestycyjnego?
Radny Ryszard Kowalski zapytał czego dotyczą zmiany.
Radny Waldemar Graczyk jeśli mamy otworzyć ścieżkę rowerową to proszę by Pan
Burmistrz przemyślał w planach, aby ścieżki zostały połączone. Radny zapytał, czy otrzyma
odpowiedź na swój wniosek.
Radny Czesław Najmowicz, należy połączyć ścieżki rowerowe, aby miały one ciągłość.
Radny Krzysztof Krzyżaniak poruszył kwestię wniosków do budżetu.
Radny Ryszard Kowalski zapytał o oświetlenie ul. Chrobrego oraz ul. Piaskowej.
Radny Waldemar Graczyk zapytał o spotkanie w sprawie basenu.
Zastępca Burmistrza Agnieszka Majewska – Pawełko przedstawiła temat spotkania w
sprawie basenu. Firma wyszła z propozycją zabezpieczenia na fakturze. Do 20.01.2019 r.
mamy dostać konkretną propozycję w kwestii gwarancji. Nie ma ustalonej daty odbioru
inwestycji.
Inspektor ds. Gospodarki Gruntami Jarosław Halman przedstawił sześć planów
zagospodarowania przestrzennego, które nie zostały uchwalone w 2018 roku, będących w
trakcie realizacji oraz odpowiedział na pytania radnych.
Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Dudzin, zapytał czy jest to kolejna próba zmiany
zagospodarowania? Czy spółka została zawiązana w Ostródzie? Lata temu sprzedawaliśmy
cypel przy j. Pauzeńskim i z tego co pamiętam cały obszar objęty był zielenią, można
jedynie realizować usługi turystyczne.
Zastępca Burmistrza Agnieszka Majewska – Pawełko uchwała została podjęta w 2017
roku, zostało to przeniesione na wydatki niewygasające, podjęliśmy decyzję, że nie
będziemy tego zagospodarowania zmieniać.

Radny Ryszard Kowalski, zwrócił uwagę iż to Rada podejmuje decyzje. Powiedział, że
należy się przyjrzeć temu jak wróci pani naczelnik Małgorzata Trzcińska.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Ostróda na lata 2019-2027.

Pani Skarbnik Miasta Marta Bożęcka zreferowała projekt uchwały.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostróda na rok 2019.

Pani Skarbnik Miasta Marta Bożęcka zreferowała projekt uchwały.
Radny Ryszard Kowalski, dochody majątkowe są w wysokości 22 mln zł. a było 11 mln zł.
Skąd wynika ta różnica?
Pani Skarbnik Miasta Marta Bożęcka, wynika to głównie z przesunięcia realizacji projektów
unijnych. Zasadnicza kwota wynika z dotacji powiatu.
Radny Stanisław Bielński zapytał o kwotę podatków. Czy planujemy jeszcze powiększenie
kwoty podatków?
Pani Skarbnik Miasta Marta Bożęcka, na dzień dzisiejszy nie ma tego w planach.
Radny Wojciech Legucki zapytał o kwotę na Dom Senior Plus oraz na prowadzenie domu
samopomocy PSOU. W jednym kwota jest zmniejszona a druga zwiększona. Z czego to
wynika?
Pani Skarbnik Miasta Marta Bożęcka odpowiedziała na pytanie radnego.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Karłowicz, zadała pytanie
odnośnie grantów. Czy Pan Burmistrz pochylił się nad tematem?
Burmistrz Miasta Zbigniew Michalak, zajęcia oczywiście będą się odbywały. Mamy plany
co do Centrum Kultury. Jak znajdziemy środki w budżecie uruchomimy granty.
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Agnieszka Karłowicz, zapytała jaką
informację można przekazać rodzicom i dzieciom.
Burmistrz Miasta Zbigniew Michalak powiedział, żeby na razie wstrzymać się z informacją.
Radny Leszek Potorski, zapytał odnośnie skrzyżowania ronda na ul. Olsztyńskiej z ul.
Mickiewicza. Czy można przyspieszyć te prace? Radny zapytał o środki odnośnie programu
Senior 75+.

Zastępca Burmistrza Agnieszka Majewska – Pawełko nie możemy wprowadzić zmiany,
gdyż opinia Zarządu Dróg Powiatowych jest taka. Prowadziliśmy rozmowy na ten temat. W
prawo skręt nie wchodzi w grę gdyż są tam chodniki.
Burmistrz Miasta Zbigniew Michalak, autobusy się tam nie zmieszczą, muszą zająć prawy
pas by bezpiecznie wykonać manewr. Odnośnie środków na program Senior 75+. W związku
z pożarem byliśmy u Pani Sekretarz PKPS Teresy Zdon. Chcemy uruchomić środki
dodatkowe by w zajęciach miały możliwość brać udział wszystkie osoby a nie tylko
wyselekcjonowane.
Po omówieniu wszystkich projektów uchwał Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Agnieszka Karłowicz zamknęła wspólne posiedzenie stałych komisji.

