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P R O T O K Ó Ł Nr V/19 

z obrad V Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2018-2023 

odbytej dnia 22 lutego 2019 r. o godz. 9:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady V Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 9:00. 

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, Zastępcę 

Wójta Grzegorza Kastrau, Zastępcę Skarbnika Gminy Danutę Kucharczuk, Radcę Prawnego 

Katarzynę Borowską, obecnych kierowników urzędu gminy oraz radnych i sołtysów z terenu 

gminy Ostróda. 

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

(Nieobecni: Jarosław Pawszyk, Dawid Sadowski, Dominik Serafin- wygaśnięcie mandatu). 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radną Barbarę Stabińską. 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o ewentualne zmiany do porządku obrad. 

 

Wójt Gminy Ostróda zgłosił następujące wnioski do porządku obrad: 

I wniosek: Zdjęcie z porządku obrad pkt 8, tj. 

- Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników  

w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 oraz udzielenia upoważnienia. 

II wniosek: Wprowadzenie do porządku obrad: 

- Projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 rok. 

III wniosek: Wprowadzenie do porządku obrad: 

-Projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

 i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek   

położonych w obrębie Lubajny gmina Ostróda. 

IV wniosek: Wprowadzenie do porządku obrad: 

- Projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu   

zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 370/2, 370/3, 370/4, położonych  

w obrębie Lubajny gmina Ostróda. 

 

Więcej wniosków nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi 

wnioskami. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała pod głosowanie I wniosek Wójta Gminy 

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

głosowało 12 radnych. 

-„za” przyjęciem wniosku oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” był - 0 głosów. 

Rada Gminy Ostróda jednogłośnie przyjęła zgłoszony przez Wójta Gminy Ostróda wniosek. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji V/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 lutego 

2019 r. w sprawie wniosku Wójta Gminy Ostróda o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników  

w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 oraz udzielenia upoważnienia, stanowi 

załącznik 1a do protokołu. 

Następnie Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała pod głosowanie II wniosek Wójta 

Gminy Ostróda.  

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

głosowało 12 radnych. 

-„za” przyjęciem wniosku oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” był - 0 głosów. 

Rada Gminy Ostróda jednogłośnie przyjęła zgłoszony przez Wójta Gminy Ostróda wniosek. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji V/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 lutego 

2019 r. w sprawie wniosku Wójta Gminy Ostróda o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 rok, stanowi załącznik 2a 

do protokołu. 

Dalej Pani Stabińska poddała pod głosowanie III wniosek Wójta Gminy Ostróda. 

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

głosowało 12 radnych. 

-„za” przyjęciem wniosku oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” był - 0 głosów. 

Rada Gminy Ostróda jednogłośnie przyjęła zgłoszony przez Wójta Gminy Ostróda wniosek. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji V/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 lutego 

2019 r. w sprawie wniosku Wójta Gminy Ostróda o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 
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kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek   położonych 

w obrębie Lubajny gmina Ostróda, stanowi załącznik 3a do protokołu. 

 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała pod głosowanie IV wniosek Wójta Gminy 

Ostróda. 

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

głosowało 12 radnych. 

-„za” przyjęciem wniosku oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” był - 0 głosów. 

Rada Gminy Ostróda jednogłośnie przyjęła zgłoszony przez Wójta Gminy Ostróda wniosek. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji V/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 lutego 

2019 r. w sprawie wniosku Wójta Gminy Ostróda o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu   

zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 370/2, 370/3, 370/4, położonych  

w obrębie Lubajny gmina Ostróda, stanowi załącznik 4a do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał nowy porządek obrad, po przyjętych zmianach, 

który przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy Ostróda. 

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego  

i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu na wybory sołtysa Sołectwa Kraplewo. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze w miejscowości Szyldak. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Ostróda”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek 

położonych w obrębie Lubajny gmina Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 370/2, 370/3, 370/4, położonych  

w obrębie Lubajny gmina Ostróda. 

11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

13. Wolne wnioski i informacje. 
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14. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

Następnie Przewodniczący Rady  złożył wniosek o nie czytanie podstaw prawnych  

w przygotowanych projektach uchwał. Zgłoszony wniosek został przyjęty przez Radę Gminy 

jednogłośnie. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad IV sesji Rady Gminy był wyłożony 

do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady jak i dostępny jest na sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska poddała pod głosowanie protokół z obrad IV sesji. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji 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 IV Sesji. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji V/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 lutego 

2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy Ostróda, stanowi 

załącznik nr  5a  do protokołu. 

Ad. 3. 

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

Ostróda. 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie:  

1. Określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności gruntowej 

nieruchomości mienia komunalnego. 

2. Powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. oraz ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w latach 2019 – 2021. 

3. Ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok 

szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Ostróda. 

4. Zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

5. Ustalenia szczegółowych zasad ewidencji środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla projektu pn. „Informatyzacja Urzędu i 

wdrożenia nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda”. 

6. Zbycia działek ewidencyjnych stanowiących mienie komunalne (dot. działek  

w obrębie Górka). 

7. Nabycia nieruchomości w obrębie m. Lubajny i m. Turznica. 
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8. Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja wraz 

z adaptacją na cele turystyczne zabytkowego mostu dawnej linii kolejowej w m. Glaznoty”. 

9. Zbycia działki stanowiącej własność Gminy Ostróda w drodze zamiany w obrębie  

m. Samborowo. 

10. Ustalenia planu dofinansowania, maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności i 

form kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2019 r. 

Powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczątek i pieczęci w Urzędzie Gminy 

Ostróda. 

11. Powołania komisji do przeprowadzenia oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na 

realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

12.Ustalenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Ostróda oraz wyznaczenia Administratora i Redaktora ds. Biuletynu Informacji 

Publicznej. 

13.Powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dowóz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Ostródzie”. 

Spotkania, konferencje 

-Kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP na terenie Gminy Ostróda. 

-Podpisanie umowy na budowę infrastruktury sanitarnej w miejscowości Gierłoż i Ornowo. 

-Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko-Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. 

-Zarząd oraz Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 

Środowisko”. 

-Narada roczna podsumowująca realizację zadań ochrony przeciwpożarowej na terenie 

powiatu ostródzkiego w 2018 r. 

-Spotkanie ze Starostą Powiatu Ostródzkiego na temat pogorzelców z Samborowa. 

-Spotkanie z Burmistrzem Miasta Ostróda. 

-Odprawa Roczna Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. 

-Uroczystość Jubileuszu 10-lecia badania imienia Mikołaja Kopernika Zespołowi Szkół  

w Samborowie. 

Przygotowanie projektów uchwał na V sesję Rady Gminy Ostróda      

                                                                                                                  

Sprawozdanie wójta z pracy w okresie między sesjami, stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i 

podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia. 

Projekt uchwały odczytał Pan Janusz Sadowski Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” -   0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr V/42/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie poboru 

w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz 

ustalenia wynagrodzenia -stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji V/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 lutego 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, 

podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia , stanowi 

załącznik nr 6a  do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu na wybory sołtysa Sołectwa Kraplewo. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr V/43/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia protestu na wybory sołtysa Sołectwa Kraplewo, stanowi załącznik nr 5  do 

protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji V/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 lutego 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu na wybory sołtysa 

Sołectwa Kraplewo, stanowi załącznik nr  7a  do protokołu. 

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze w miejscowości Szyldak. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” – 0 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr V/44/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 lutego 2019 r.  w sprawie nadania 

nazwy ulicy na drodze w miejscowości Szyldak  - stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji V/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 lutego 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze w 

miejscowości Szyldak , stanowi załącznik nr  8a  do protokołu. 

 

Ad. 7. 
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Podjęcie uchwały w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Ostróda”. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr V/45/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Ostróda” - stanowi załącznik nr 7  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji V/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 lutego 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie projektu „Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostróda”,  stanowi załącznik nr  9a  do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 rok. 

Pani Danuta Kucharczuk Zastępca Skarbnik Gminy Ostróda przedstawiła najważniejsze 

zmiany w przygotowanym projekcie uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

 

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

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr V/46/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian 

budżetu Gminy Ostróda na 2019 rok - stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IV/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 18 stycznia 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 r.,  

stanowi załącznik nr  10a  do protokołu. 

Ad. 9. 
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Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek   

położonych w obrębie Lubajny gmina Ostróda. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

 

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

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosy. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr V/47/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek   położonych w 

obrębie Lubajny gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji V/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 lutego 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze 

działek   położonych w obrębie Lubajny gmina Ostróda, stanowi załącznik nr  11a  do 

protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 370/2, 370/3, 370/4, położonych w 

obrębie Lubajny gmina Ostróda. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

 

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

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr V/48/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek ew. Nr 370/2, 370/3, 370/4, położonych w obrębie Lubajny gmina Ostróda, 

stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji V/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 lutego 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 370/2, 370/3, 370/4, położonych 

w obrębie Lubajny gmina Ostróda, stanowi załącznik nr  12a  do protokołu. 
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Ad. 11. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

Radny Łukasz Nowicki prosił Pana Bogusława Fijasa jako Przewodniczącego Zarządu 

Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” o udzielenie informacje 

w zakresie podjętych decyzji dotyczących niższych opłat dla rodzin wielodzietnych za odbiór 

odpadów komunalnych. 

Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że obecnie nie ma woli Zgromadzenia, żeby temat został 

uruchomiony, gdyż czeka kolejna rewolucyjna zmiana naliczania opłat za odpady. Po 

wprowadzonej podwyżce maksymalnie 3% mieszkańców segreguje śmieci, system jest nadal 

nieszczelny i nigdzie w Polsce się nie sprawdza. Pan Wójt przedstawił propozycje naliczania 

opłat, pierwszy sposób dotyczyłby obecnego naliczania, drugi rozważany jest od ilości m
2 

 

zajmowanych powierzchni mieszkalnych, natomiast trzeci od ilości zużytej wody i według 

oceny Wójta jest to sposób najbardziej sprawiedliwy. Pan Bogusław Fijas twierdzi, że 

najważniejszym i głównym celem gospodarki śmieciowej musi być fakt, żeby odpady trafiały 

do pojemników. System się nie bilansuje i dodał, że nie można pozwolić aby przez takie 

działania poszkodowany był zakład, jeden z największych podatników gminy i zatrudniający 

dużą grupę mieszkańców gminy. Wójt wspomniał, że Zgromadzenie związku analizowało 

obniżkę dla rodzin wielodzietnych biorąc pod uwagę Kartę Dużej Rodziny, jednak byłoby to 

niesprawiedliwe, ponieważ są rodziny które nie mają już w domu dzieci a karty dożywotnio 

będą posiadać. Następnie Pan Wójt omówił korzyści z posiadania KDR.  Reasumując Pan 

Bogusław Fijas wyjaśnił, że dyskusja i działania w tym temacie nadal będą trwały mimo, że 

nie ma woli wprowadzania takich zmian w większości członków Zgromadzenia. Tylko gmina 

Ostróda i gmina Iława jest zainteresowana przygotowaniem uchwały o obniżce. Pan Wójt 

podkreślił, że najważniejszą rzeczą jest fakt, żeby na tych zmianach nie ucierpiał zakład w 

Rudnie. 

Pan Jan Wasiak Sołtys sołectwa Górka zapytał gdzie można założyć Kartę Dużej Rodziny. 

Pan Bogusław Fijas poinformował, że zadanie to realizuje Urząd Gminy Ostróda w Referacie 

Spraw Obywatelskich. 

Pani Teresa Szłykowicz Sołtys sołectwa Ornowo prosiła o wyjaśnienia, jak i kto może 

egzekwować brak pojemnika u sąsiada. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że wszyscy mogą to zrobić i stwierdził, że jeżeli ktoś nie 

ma kosza to gdzieś śmieci podrzuca. Wójt uważa, że o takich sytuacjach należy sygnalizować 

i nie można przechodzić obojętnie wobec takich działań sąsiadów, tym bardziej, że sami 

konsekwentnie płacimy. Stosunkowo niewielki procent mieszkańców nie złożyło deklaracji, 

każdy ma prawo pójść i sprawdzić, czy dana osoba złożyła deklaracje i może tego dokonać 

sprawdzając to w systemie w Związku. 

Pani Szłykowicz zapytała, czy nie ma innego sposobu. 

Wójt Gminy Ostróda zapewnił, że nie ma innego sposobu, obserwacja jest najbardziej 

skuteczna i tak to działa. Pan Fijas dodał, że sprawy należy nazywać po imieniu i traktować 

jako problem. 
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Pan Zbigniew Burdach Sołtys sołectwa Zajączki prosił o informacje w kwestii remontu mostu 

w Zajączkach. 

Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że nie jest to zadanie gminy jednak wiadome jest, że została 

zrobiona dokumentacja przez firmę, która remontowała most w Glaznotach. Obecnie trwają 

prace nad kosztorysem i decyzją dwóch podmiotów, tj. Kortowa i Powiatu, szacunkowe dane 

opiewają na poziomie 300 tys. złotych. 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał na jakim etapie są prace związane z informatyzacją urzędu. 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że jest to inwestycja dwuletnia a główne zakupy sprzętu 

przypadają w przyszłym roku. 

Pan Szymon Woźniak Sołtys sołectwa Rudno nawiązując do dużej ilości pożarów jaki się 

odnotowuje na terenie gminy Ostróda, zaproponował powołanie komisji kontrolujące posesje. 

Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że gmina nie ma żadnego umocowania prawnego, aby mogła 

zezwolić komuś wejść na prywatną posesję bez zezwolenia. Wójt prosił aby w przypadku 

obserwowania nieprawidłowości sprawy takie zostały sygnalizowanie do nadzoru 

budowlanego. Tu Pan Wójt nawiązał do ostatniego pożaru w Samborowie i Smykowie oraz 

interwencji telewizji Polsat w konsekwencji przeradzającej się w zastraszanie wójta. 

Ad. 12. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. Nie zgłoszono interpelacji. 

Ad. 13. 

Wolne wnioski i informacje. 

W tym punkcie Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas poinformował, że trwają prace nad 

regulaminem korzystania ze świetlic wiejskich. Następnie dodał, że w świetlicach, w których 

nie pobierane są opłaty, gdyż obwarowane jest to umową z projektu, mieszkańcy nadmiernie 

korzystają się z ich przeznaczenia a szczególnie zaplecza kuchennego, dlatego jest potrzeba 

wprowadzenia regulaminu. 

Pan Marcin Jabłonowski Sołtys sołectwa Pietrzwałd podkreślił, że mieszkańcy sołectwa 

ponieśli bardzo duży wkład funduszu sołeckiego w wyposażenie kuchni.  

Pan Janusz Sadowski Przewodniczący Rady dodał, że regulaminy będą konsultowane  

z zainteresowanymi sołtysami i opiekunami sołectw.  

Ad. 14 .  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął V Sesję Rady Gminy 

Ostróda o godzinie 10
15

. 

Na tym protokół zakończono. 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Barbara Stabińska      Janusz Sadowski 


