Protokół Nr XXXVI/2018
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 26 marca 2018 r.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 1605 i odbywały się w sali narad Urzędu Gminy
Ostaszewo.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ostaszewo dokonał
Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Wycichowski, który powitał Radnych
i przybyłych na posiedzenie gości.
Na podstawie listy obecności Radnych Przewodniczący Rady stwierdził
prawomocność obrad - obecnych było 14 Radnych (nieobecna Radna Urszula Procyk).
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej
dla OSP w Ostaszewie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018-2021.
6. Omówienie projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i projektu
regulaminu zbiorowego odprowadzania ścieków.
7. Zakończenie obrad sesji.
Porządek obrad został poddany przez Przewodniczącego Rady pod głosowanie. Ilość
uzyskanych głosów: 14 „za” (nieobecna Radna Urszula Procyk).
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla
OSP w Ostaszewie.
Przewodniczący Rady odczytał pismo z dnia 20 marca br. skierowane do Rady Gminy
Ostaszewo od Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostaszewie w sprawie
dofinansowania zakupu nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
w kwocie 400.000 zł.
Wójt Gminy przypomniał zebranym, że niespełna rok temu na jednej z komisji i sesji
Rada Gminy decydowała o dofinansowaniu zakupu nowego samochodu dla OSP
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w Nowej Kościelnicy. To przedsięwzięcie zostało sfinalizowane i służy mieszkańcom
naszej gminy i mieszkańcom gmin ościennych. Pod koniec 2017 r. pojawiła się
możliwość ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie na zakup kolejnego, nowego
samochodu dla OSP Ostaszewo i Wójt taką deklarację podpisał, ponieważ byłoby
rzeczą nienaturalną przepuszczenie takiej okazji. W tej kadencji mamy takie szczęście,
że już drugi raz otrzymujemy możliwość zakupu nowego samochodu z tak dużym
dofinansowaniem. Wójt Gminy podkreślił, że zdaje sobie sprawę, jak trudna jest to
decyzja dla Radnych, ponieważ jest to niespodziewany, bardzo duży wydatek
tegorocznego budżetu. Ponadto Wójt Gminy poinformował, że zakup drugiego
samochodu dla OSP w Ostaszewie jest spełnieniem Jego planów, które zamierzał
zrealizować w najbliższym czasie. Kończąc swoja wypowiedź, Wójt Gminy poprosił
Radych o pozytywne rozważenie możliwości zakupu tego samochodu.
Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostaszewie Pan Włodzimierz Seroka
zwrócił się z gorącą prośbą do Radnych o pozytywne zaopiniowanie powyższego
projektu uchwały. Pan Włodzimierz Seroka podkreślił, że według Niego największym
dobrem społeczności lokalnej powinno być bezpieczeństwo mieszkańców m.in.
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Prezes Zarządu OSP przedstawił ekspertyzę
stanu technicznego samochodów ratowniczo-gaśniczych, z której jednoznacznie
wynika, że użytkowane samochody są wyeksploatowane, przestarzałe i w każdej
chwili awaria większego podzespołu, tj. silnika czy zawieszenia, może spowodować
taką sytuację, że ich naprawa będzie niemożliwa z powodu braku części, które nie są
już produkowane fabrycznie. Najczęstsze naprawy wykonywane przez strażaków
polegają na dorabianiu, dospawaniu brakujących elementów. Ponadto Pan
Włodzimierz Seroka podkreślił, że jeden z samochodów jest eksploatowany w tej
jednostce od 28 lat i dalsza próba utrzymania takiego sprzętu w pełnej gotowości
i sprawności mija się z celem i nie przynosi pożądanych efektów.
Radny Feliks Kargol - mając na uwadze problem, z którym boryka się OSP
w Ostaszewie, tj. brak dyspozycyjności kierowców do godz. 17 - zapytał, czy
członkowie Zarządu OSP w Ostaszewie mogą zagwarantować, że będzie miał kto
wyjeżdżać do akcji ratowniczo-gaśniczych?
Naczelnik OSP w Ostaszewie Pan Mirosław Jost odpowiedział, że dopiero od
niedawna zaczęły pojawiać się tego typu problemy nie tylko w naszej jednostce.
W dużej mierze jest to pokłosie rygorystycznych wymogów narzuconych nowymi
przepisami ochrony przeciwpożarowej. Pan Mirosław Jost poinformował, że na każde
wezwanie jednostka stara się być zawsze dyspozycyjna, gotowa i życzył sobie
i innym, aby tych interwencji było jak najmniej.
Radny Mirosław Nowak, Radny Mariusz Kunecki i Radny Arkadiusz Czeran zabrali
głos w tej sprawie informując, że zakup tego samochodu jest w pełni zasadny,
niezbędny i konieczny.
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Radna Elżbieta Korytkowska poprosiła o wyjaśnienie, z czego będzie sfinansowany
zakup tego samochodu? Czy będą pozostawione te starsze samochody w jednostce
Ostaszewo?
Wójt Gminy odpowiedział, że pieniądze na zakup samochodu będą z nadwyżki
budżetowej. Odpowiadając na drugie pytanie Wójt Gminy poinformował, że jeżeli
zostanie zakupiony nowy samochód dla OSP w Ostaszewie to te dwa starsze
samochody zostaną przekazane naszym mniejszym jednostkom. Natomiast najstarsze
samochody będą wycofywane z obiegu i złomowane.
Radny Andrzej Przedcieczyński zapytał, czy w obliczu zaplanowanych inwestycji stać
nas na zakup nowego samochodu strażackiego? Radny Przedcieczyński podkreślił,
że nie jest przeciwny zakupowi tego samochodu, ale ma pewne wątpliwości, czy
będziemy w stanie utrzymać płynność finansową i zrealizować zaplanowane
i zadeklarowane inwestycje w tym roku? Radny wyraził duży niepokój złym stanem
drogi na odcinku od Piaskowca do Pułkownikówki, na której zarwał się asfalt
i poprosił Wójta Gminy o podjęcie stosownych kroków w tej sprawie.
Wójt Gminy poinformował, że wkład na planowane inwestycje jest zabezpieczony
i żadna z tej inwestycji nie zostanie pominięta. Remont wspomnianej drogi w kierunku
Pułkownikówki to koszt ponad 600.000 zł i gmina sama nie będzie w stanie wykonać
tej inwestycji. Ponadto Wójt poinformował o wniosku dotyczącym uruchomienia
procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów Małej Holandii, na którym planowane jest wybudowanie parku
energetycznego. Wójt wyraził nadzieję, że planowana inwestycja przysienie
dodatkowe dochody dla Gminy.
Przewodniczący Rady potwierdził, że 16 marca br. wpłynął wniosek dotyczący
rozpoczęcia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla trzech działek w obrębie Nowej Kościelnicy i dwóch działek
w obrębie Ostaszewa.
Ponadto Przewodniczący Rady podzielił się swoją refleksją na temat widocznych,
wieloletnich zaniedbań praktycznie w każdej sferze działalności gminy, podając
przykład przestarzałych wozów strażackich czy braku odpowiednich obiektów
sportowych. Zdaniem Przewodniczącego Rady potrzeby są wszędzie i powinniśmy na miarę swoich możliwości - „wychodzić z epoki PRL-u” i wymieniać stare rzeczy
na nowe, aby mogły nam służyć przez wiele lat. Z drugiej jednak strony,
Przewodniczący Rady podzielił obawy Radnego Andrzeja Przedcieczyńskiego, że na
kolejną kadencję nie uda się pozostawić wystarczających środków na planowane
i konieczne inwestycje. Mimo wszystko, nawiązując do złożonego wniosku na
uruchomienia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów Małej Holandii, Przewodniczący Rady wyraził głęboką
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nadzieję, że w przyszłej kadencji poniesiony wydatek na ww. miejscowy plan
zaprocentuje i dzięki temu dochody gminy wzrosną o co najmniej 3, 4 mln zł.
Na sali obecnych było 14 Radnych.
Projekt uchwały został poddany przez Przewodniczącego Rady pod głosowanie.
Głosowanie jawne.
Projekt uzyskał następującą ilość głosów: 14 „za” (nieobecna Radna Urszula Procyk).
Uchwała została przyjęta, otrzymała nr XXXVI/230/2018 i stanowi załącznik do
protokołu.
Wójt Gminy serdecznie podziękował Radnym za jednogłośne przyjęcie tej uchwały
i poprosił przedstawicieli Zarządu OSP w Ostaszewie o jak najlepszą współpracę na
rzecz mieszkańców naszej gminy.
Pan Włodzimierz Seroka również podziękował Radnym oraz Wójtowi Gminy za
jednogłośne wyrażenie zgody na dofinansowanie zakupu nowego samochodu
i obiecał, w imieniu całego Zarządu oraz strażaków, ofiarną pomoc na rzecz gminy.
Posiedzenie opuściła Radna Jolanta Moryto (godz. 17.00).
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 r.
Wójt Gminy przedstawił następujące zmiany do projektu uchwały:
Wydatki:
Dział 754
- zwiększenie o kwotę 400.000 zł z tytułu dotacji dla OSP Ostaszewo na zakup
samochodu pożarniczego.
Na sali obecnych było 13 Radnych.
Projekt uchwały został poddany przez Przewodniczącego Rady pod głosowanie.
Głosowanie jawne.
Projekt uzyskał następującą ilość głosów 13 „za” (nieobecni: Radna Jolanta Moryto,
Radna Urszula Procyk).
Uchwała została przyjęta, otrzymała nr XXXVI/231/2018 i stanowi załącznik do
protokołu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018-2021.
Budżet po zmianach wynosi:
1. dochody ogółem wyniosą 12.962.114 zł, w tym:
a) dochody bieżące wyniosą 11.407.314 zł,
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b) dochody majątkowe wyniosą 1.554.800 zł (w tym ze sprzedaży majątku kwota
6.785 zł i w ramach zwrotu środków unijnych z wykonanych inwestycji
z programu PROW, RPO i PO RYBY 1.548.015 zł),
2. wydatki ogółem wyniosą 14.953.477 zł, w tym:
a) wydatki bieżące wyniosą 11.403.292 zł,
b) wydatki majątkowe wyniosą 3.550.185 zł.
Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.991.363 zł zostanie sfinansowany nadwyżką
budżetową z lat ubiegłych. Wiąże się on z planowanymi wydatkami majątkowymi.
Zmiany w wydatkach dotyczą zwiększenia o kwotę 400.000 zł w związku
z dofinansowaniem - dotacją dla OSP w Ostaszewie na zakup samochodu
pożarniczego. Po dokonanych zmianach w tej uchwale ulega korekcie - zwiększeniu
planowany deficyt budżetowy o kwotę 400.000 zł, który na rok 2018 wynosi
1.991.363 zł.
Na sali obecnych było 13 Radnych.
Projekt uchwały został poddany przez Przewodniczącego Rady pod głosowanie.
Głosowanie jawne.
Projekt uzyskał następującą ilość głosów: 13 „za” (nieobecni: Radna Jolanta Moryto,
Radna Urszula Procyk).
Uchwała została przyjęta, otrzymała nr XXXVI/232/2018 i stanowi załącznik do
protokołu.
6. Omówienie projektu regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i projektu
regulaminu zbiorowego odprowadzania ścieków.
Pani Barbara Forma - podinspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i działalności
gospodarczej oraz Pan Jarosław Breczko - młodszy referent gospodarki ds. odpadami
komunalnymi, przedstawili najważniejsze informacje zawarte w regulaminie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i regulaminie zbiorowego odprowadzania ścieków.
Przewodniczący Rady przypomniał Radnym o konieczności złożenia do końca
kwietnia br. oświadczeń majątkowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
Ponadto Przewodniczący Rady wraz z Wójt Gminy złożyli obecnym życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
7. Zakończenie obrad sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady
XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Ostaszewo w dniu 26 marca 2018 r.
o godz. 17.20.
Na tym protokół zakończono.
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Podpisali:
Protokołowała

Przewodniczący Rady

Anna Górska

Wojciech Wycichowski
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