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Protokół nr VIII/11 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia  29 kwietnia 2011r. godz. 10.00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady VIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 10.00 

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

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

radnych) – prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski  powitał radnych,  Wójta Gminy 

Ostróda Gustawa Marka Brzezina,  Skarbnika Gminy Marię Andrychowską, kierowników 

Urzędu Gminy Ostróda oraz sołtysów z terenu gminy Ostróda.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarz obrad  Rada jednogłośnie powołała radnego Janusza Sadowskiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. 

Następnie Pan Andrzej Wiczkowski, Przewodniczący Rady odczytał porządek, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie procedury opracowania budżetu  

w układzie zadaniowym. 

5. Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie wdrożenia monitoringu i ewaluacji 

„Strategii i kierunków rozwoju gminy Ostróda”. 

6. Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie wprowadzenia systemu monitoringu 

satysfakcji klientów. 

7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia samorządowego zakładu 

budżetowego - Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie poprzez likwidację i 

zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Ostróda prowadzenia spraw z 

zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych. 

9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości 

Tyrowo. 

10. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo 

na lata 2010-2017. 
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12. Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Miejską Ostróda dotyczącego 

objęcia mieszkańców Gminy Ostróda opieką i usługami świadczonymi przez 

środowiskowe domy samopomocy funkcjonujące na terenie Miasta Ostródy. 

13. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i formy informacji o przebiegu 

wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zamknięcie obrad. 

 

 

Uwag do przedłożonego porządku obrad nie zgłoszono 

 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad VII Sesji był wyłożony do wglądu 

na stanowisku d/s obsługi rady. Zainteresowani mogli się zapoznać. 

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Następnie Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad VII sesji.  

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

15 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

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

 

Ad. 3. 

 

W tym punkcie Wójt Gminy Ostróda, Pan Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie  

o pracy w okresie między sesjami i omówił przygotowane projekty uchwał. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono. 

 

Ad. 4. 

 

W punkcie czwartym Przewodniczący Rady odczytała Stanowisko Rady Gminy Ostróda  

w sprawie procedury opracowania budżetu w układzie zadaniowym. 

Uwag nie zgłoszono. 

W związku z brakiem pytań i wniosków, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania.  

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

15 radnych: 

-„za” przyjęciem stanowiska oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła stanowisko zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Stanowisko Nr VIII/1/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie 

procedury opracowania budżetu w układzie zadaniowym - stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

Ad. 5. 

 

W punkcie piątym Przewodniczący Rady odczytała Stanowisko Rady Gminy Ostróda  

w sprawie wdrożenia systemu monitorowania i ewaluacji „Strategii i kierunków rozwoju 

gminy Ostróda”. 

Uwag nie zgłoszono. 

W związku z brakiem pytań i wniosków, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania.  

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

15 radnych: 

-„za” przyjęciem stanowiska oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła stanowisko zgodnie z przedłożonym projektem. 

 

Stanowisko Nr VIII/2/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie 

wdrożenia systemu monitorowania i ewaluacji „Strategii i kierunków rozwoju gminy 

Ostróda” - stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 6  

 

Realizując punkt szósty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał Stanowisko Rady 

Gminy Ostróda w sprawie wprowadzenia systemu monitoringu satysfakcji klientów. 

Uwag nie zgłoszono. 

W związku z brakiem pytań i wniosków, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania.  

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

15 radnych: 

-„za” przyjęciem stanowiska oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła stanowisko zgodnie z przedłożonym projektem. 

 

Stanowisko Nr VIII/2/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie 

wprowadzenia systemu monitoringu satysfakcji klientów. 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego - 

Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie poprzez likwidację i zawiązanie spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

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

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

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

Uchwała Nr VIII/31/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie 

zamiaru przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Obsługi 

Komunalnej w Ostródzie poprzez likwidację i zawiązanie spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością - stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu 

administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

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

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VIII/32/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie 

przyjęcia przez gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, 

dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Tyrowo. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

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

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VIII/33/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie 

nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Tyrowo - stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

 

W chwili obecnej Przewodniczący Rady zarządził 5 min. przerwy. 

Po przerwie przystąpiono do realizacji porządku obrad. 

 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

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

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 
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-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VIII/34/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie 

ustanowienia pomnika przyrody - stanowi załącznik nr 10 porządku obrad. 

 

Ad. 11. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo na lata 

2010-2017. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

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

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VIII/35/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo na lata 2010-2017 - stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

 

Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Miejską Ostróda dotyczącego objęcia 

mieszkańców Gminy Ostróda opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy 

samopomocy funkcjonujące na terenie Miasta Ostródy. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

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

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VIII/36/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie 

porozumienia z Gminą Miejską Ostróda dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy 

Ostróda opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy samopomocy 

funkcjonujące na terenie Miasta Ostródy - stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 13.  

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 

pierwsze półrocze roku budżetowego. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

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

15 radnych: 

-„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 
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-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VIII/37/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie 

określenia zasad i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 

roku budżetowego - stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 14.  

Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał na jakim etapie prowadzone są rozmowy w sprawie 

komunikacji miejskiej. 

 

Pan Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że jest to trudny temat dla 

gminy. W budżecie mamy 250 tyś. co starczy na pół roku funkcjonowania. Może być taka 

sytuacja, że lipiec i sierpień byłby bez usługi. Prowadzone były rozmowy z Burmistrzem 

Miasta Ostródy Panem Olgierdem Dąbrowskim i  Dyrektorem Zakładu Komunikacji 

Miejskiej Panem Waldemarem Graczykiem, gdzie poinformowano, że stawka za 1 km z 

kwoty 3,60zł wzrośnie od następnego miesiąca na 3,80zł a później 4,00zł. Obecnie, żeby 

kursy mogły funkcjonować na tych samych zasadach potrzeba rocznie 500tys. zł a 

miesięcznie 43tyś. Następnie Pan Wójt powiedział, że trzeba szukać alternatywy w tej 

usłudze, jednak rynku nie ma dodał, że dziś spotyka się z dyrektorem Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Ostródzie w celu omówienia świadczenia usługi 

transportu zbiorowego. Temat bardzo trudny, gdyż należy również patrzeć pod kątem dowozu 

dzieci do szkół, być może należałoby skrócić linie. Reasumując Pan Wójt powiedział, że 

usługa jest niewiarygodnie nierentowna. 

 

Sołtys sołectwa Zwierzewo Pan Jerzy Kamiński zapytał, kiedy wpłyną pieniądze do Klubów 

Sportowych, gdyż już sześć tygodni grają a pieniędzy prywatnych  brakuje. Nikt nie chce 

czekać ani transport ani sędziowie. 

 

Pan Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że protokoły są sporządzone, 

podział środków dokonany a pisma jeśli jeszcze nie poszły to niebawem pójdą, jednak trzeba 

wiedzieć na co te pieniądze są przeznaczane. Gmina jest po to żeby stwarzać, upowszechniać 

system sportu. System piłkarski jest chory, wielkie środki, które idą na górze powinny zejść 

na dół. Wiemy, że bez pieniędzy sportu się nie zorganizuje, trzeba jasno powiedzieć, że 

gmina nie ma tego w zadaniu. Pan Wójt dodał, że prawie wszystkie wnioski były 

niedopełnione i dlatego na drugi rok należy to usprawnić. Następnie Pan Wójt stwierdził, iż 

myśli, że uaktywnieni się Rada Sportu, która jest powołana w gminie. 

 

Radny Dominik Serafin powiedział, że jest potrzeba przynajmniej kilka przyczep podsypu na 

wyrównanie ok. 1 km drogi do Reszek. Drogą tą dowożone są dzieci do szkoły  a sama 

równiarka nie pomorze.  

 

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin wyjaśnił, że znaczne środki pochłonęła 

tegoroczna zima na odśnieżanie dróg, bo ok. 400tyś zł. Środków finansowych nie ma a brać 

kredyt na bieżące utrzymanie nie można. 
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Radny Łukasz Nowicki wracając do tematu komunikacji miejskiej i uzyskanej informacji od 

Pana Zbigniewa Tomczyka dotyczącej pertraktacji z PKS, powiedział: „ gmina cały czas 

korzysta z infrastruktury w Kajkowie i Międzylesiu, gdzie za bilety zwraca się spory koszt i 

nie ma innej możliwości, jeżeli chodzi o komunikację miejską rozwiązania zawracania. Cały 

czas za to płacimy a pasażerów jest tam sporo. Skoro mamy płacić za całość tras to uważam, 

że nie ma takiej możliwości aby ktokolwiek zszedł poniżej 2zł za wozokilometr. Natomiast w 

przypadku komunikacji miejskiej płacimy tylko za ten odcinek, gdzie wyjeżdża za teren 

miasta, poza wspomnianymi dwoma przypadkami Międzylesia i Kajkowa. Dziękuję”. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski przypomniał paniom i panom radnym, że 

termin składania oświadczeń majątkowych mija dnia 30 kwietnia 2011r. 

 

Więcej wniosków i informacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 15. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady VIII Sesji o godz. 11.20. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:                   Przewodniczący Rady 

 

Agnieszka Jakubowska                      Janusz Sadowski                    Andrzej Wiczkowski 
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Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Ostróda o pracach w okresie 

między VII a VIII Sesją Rady Gminy 
 

Spotkania, konferencje, uroczystości: 

1. Walne zebranie Stowarzyszenia Miłośników Wzgórz Dylewskich. 

2. Organizacja Wyborów do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. 

3. Odprawa rachmistrzów w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego. 

4. Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

5. Zarząd Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy. 

6. Prezydium Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej. 

7. Posiedzenie Zarządu Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

8. Rada Budowy w sprawie inwestycji wodno-kanalizacyjnej. 

9. Podpisanie umowy na dofinansowanie OSP Pietrzwałd. 

10. Podpisanie umowy o dofinansowanie „System gospodarowania odpadów 

komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” - Hotel 

Park Olsztyn. 

11. Gala „Najlepszym z Najlepszych” Centrum Konferencyjne UWM Olsztyn. 

12. Honorowe krwiodawstwo Smykówko - wręczenie medali. 

13. Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

14. Spotkanie z Radą Sołecką Sołectwa Samborowo, zebranie wiejskie sołectwa 

Samborowo. 

15. Spotkanie z p.Lidią Wójtowicz Dyrektorem Departamentu Rozwoju Regionalnego 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

16. Spotkanie z p. Jarosławem Sarnowskim Urząd Marszałkowski Województwa 

Warmińsko Mazurskiego. 

17. Spotkanie z Komendantem PSP w Ostródzie Panem Tomaszem Ostrowskim 

Komendantem Wojewódzkim PSP Panem Janem Słupskim. 

18. Spotkanie w sprawie programu funkcjonalno - użytkowanego.  

 

 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda 

1. Zarządzenie w sprawie wdrożenia wniosków wynikających z realizowanego w latach 

2010-2011 w Urzędzie Gminy Ostróda programu pt. „Zarządzanie na miarę 

oczekiwań klienta”. 

2. Zarządzenie w sprawie wydzierżawienia działki gruntu stanowiącej własność Gminy 

Ostróda (dla PRIB Sp. z o.o. Olsztyn działka położona w Zwierzewie na okres 3 m-ce) 

3. Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego ( 3 działki w 

Samborowie). 

4. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia ofert na realizację 

świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia dla 

mieszkańców gminy Ostróda w 2011r. 

5. Zarządzenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa 

w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych )Dz. U. 

Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) za rok 2010.(umorzenia, odroczenia, rozłożenia na 

raty, ulgi ustawowe, zwolnienia z podatku od nieruchomości, obniżenia stawki od 

nieruchomości, zwrot podatku akcyzowego)  

6. Zarządzenie w sprawie nabycia nieruchomości (gmina nabyła nieodpłatnie od ANR 

działkę o pow. 0,3118 ha w Kraplewie). 
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7. Zarządzenie w sprawie obowiązku stosowania Uchwały Nr XVI/109/08 Rady Gminy 

Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji społecznych na terenie gminy Ostróda. 

8. Zarządzenie w sprawie sprawozdania finansowego gminy za rok 2010. 

9. Zarządzenie w sprawie pierwokupu nieruchomości. (gmina nie skorzystała z prawa 

pierwokupu działki o pow. 0,2490 w m. Zwierzewo) 

10. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do odbioru programu funkcjonalno-

użytkowego i raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą 

„Przygotowanie stref przedsiębiorczości” na terenie gm. Ostróda. 

 

 

Przygotowanie projektów uchwał: 

 

16. Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie procedury opracowania budżetu  

w układzie zadaniowym. 

17. Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie wdrożenia monitoringu i ewaluacji „Strategii 

i kierunków rozwoju gminy Ostróda”. 

18. Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie wprowadzania systemu monitoringu 

satysfakcji klientów. 

19. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia samorządowego zakładu 

budżetowego - Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie poprzez likwidację  

i zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu 

administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

21. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Tyrowo. 

22. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

23. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo na 

lata 2010-2017. 

24. Projekt uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Miejską Ostróda dotyczącego objęcia 

mieszkańców Gminy Ostróda opieką i usługami świadczonymi przez środowiskowe domy 

samopomocy funkcjonujące na terenie Miasta Ostródy. 

25. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 

za pierwsze półrocze roku budżetowego. 

 


