
Protokół nr XII/11 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 lipca 2011r. godz. 14.00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 

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 

referatów urzędu gminy oraz sołtysów z jednostek pomocniczych. 

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 protokołów z obrad X i XI  Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. 

5. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 

     2011 - 2014.  

6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej za realizację inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych. 

8. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów  

na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012-2015. 

9. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji  

w Olsztynie informacji o kandydatach na ławników. 



10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo. 

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Ornowo i Morliny. 

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Samborowo. 

13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kajkowo.  

14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - 

Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zamknięcie obrad.                                                                      

Uwag do przedłożonego porządku obrad nie zgłoszono 

 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołów z obrad X i XI Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad X i XI Sesji były wyłożone do 

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

 

Uwag do protokołów nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad X 

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  X Sesji Rady Gminy. 

 

Następnie Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad XI 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  XI 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. 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu 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 XII/53/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmian  

w budżecie gminy na 2011r. - stanowi załącznik nr 4  do protokołu.  

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 

2011-2014. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu 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 XII/54/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2011-2014 - stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji 

z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag do projektu 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 XII/55/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia 

zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej - stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 7. 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych. 

Uwag do projektu 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 XII/56/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na 

ławników. 

Uwag do projektu 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 XII/57/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie powołania 

zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników - stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

 

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie 

informacji o kandydatach na ławników. 

Uwag do projektu 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 XII/58/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie 

zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o 

kandydatach na ławników - stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo. 

Uwag do projektu 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 XII/59/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części miejscowości Tyrowo - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Ornowo i Morliny. 

 

Uwag do projektu 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 XII/60/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części miejscowości Ornowo i Morliny - stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 12. 
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu części miejscowości Samborowo. 

 

Uwag do projektu 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 XII/61/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części miejscowości Samborowo - stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 13. 
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kajkowo. 

 

Uwag do projektu 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 XII/62/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie nadania 

nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Kajkowo - stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

Ad. 14. 
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-

Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie. 



 

Uwag do projektu 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 XII/63/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011r. w sprawie przyjęcia 

zmian do Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”  

z siedzibą w Ostródzie  - stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 15. 

Wolne wnioski i informacje. 

Radna Zofia Stankiewicz poinformowała o możliwości uczestnictwa w szkoleniach 

organizowanych przez Powiatowy Zespół Izby Rolniczej na temat produktów, dotyczących 

działalności gospodarczej. 

 

Radny Andrzej Bartnicki skierował swoje pytanie do Pana Jana Ignaczewskiego dyrektora 

Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie i zapytał: „czy ZOK dokonała wizji lokalnej sieci 

burzowej”. 

Pan Jan Ignaczewski dyrektor ZOK w Ostródzie odpowiedział, że przeglądy były dokonane 

częściowo, gruntowny przegląd sieci burzowej był 10-15 lat temu. Ponadto Pan Ignaczewski 

stwierdził, że jeżeli opady deszczu są intensywne, wówczas do kanalizacji dostaje się woda. W 

Kajkowie teren jest niekorzystny występuje zmian poziomów, jednak nie są to przypadki 

nagminne, zamontowana została dodatkowa pompa. Pan dyrektor dodał, że w tym rejonie czeka 

nad budowa zbiornika retencyjnego. Pan Jan Ignaczewski poinformował o złożonej skardze Pana 

Kiersnowskiego, zamieszkałego w Kajkowie odnośnie podtapiania terenów. 

 

Pani Grażyna Ostas sołtys sołectwa Turznica stwierdziła, że do dnia dzisiejszego nie ma 

odpowiedzi na pismo skierowane do Pana Wójta, dotyczące zwiększenia diety. W imieniu 

sołtysów prosiła o odpowiedź.  

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski powiedział, że wszyscy zgadzają się z tym, że praca 

sołtysów jest ciężka. Podjęta została decyzja o podwyżce diety sołtysa o 50zł w tym roku i 50 zł 

w przyszłym. 

 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że Pan Marek Sołtys złożył pismo w sprawie przejęcia przez 

gminę kotłowni w Szyldaku. Pan Wójt dodał, że z wnioskiem nie zdążył się zapoznać a jest to na 

pewno sprawa długoplanowa. 

Wniosek stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad. 16. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady XII  Sesji o godz. 15.15. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:           Sekretarz obrad:                   Przewodniczący Rady 

 

Marta Romanowska                     Janusz Sadowski                    Andrzej Wiczkowski 


