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Protokół nr XXXIII/13 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 7 lutego 2013r. godz. 14:00 

   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14:00. 

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum – 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 

radnych) – prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski  powitał wszystkich obecnych  

w tym: Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Sekretarza Gminy Cezarego 

Wawrzyńskiego, Zastępcę Skarbnika Gminy Danutę Kucharczuk, Radcę Prawnego Katarzynę 

Borowską, Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej Jana Ignaczewskiego, obecnych 

kierowników referatów oraz sołtysów z terenu gminy Ostróda.  

Na sekretarza obrad  Rada jednogłośnie powołała radnego Pana Janusza Sadowskiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy. 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu aglomeracji Ostróda. 

6. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania  

w wyborach do rady gminy. 

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubajny  

na lata 2012-2018. 

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. 

Ostróda. 

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark. 

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo.  

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek mieszkańców wsi Zwierzewo  

z prośbą o zajęcie stanowiska Rady Gminy Ostróda w sprawie wyłączenia  

z procedury przetargowe części nieruchomości położonej nad jeziorem Szeląg Wielki  

z Zwierzewie wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, pochodzącej  

z Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Olsztynie – Zakład Rybacki Ostróda. 

Mieszkańcy w swoim uzasadnieniu widzą możliwość stworzenia wzdłuż linii brzegowej 

jeziora Szeląg Wielki – plaży gminnej. 

Wniosek mieszkańców stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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W związku z powyższym Przewodniczący Rady złożył wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad po punkcie 10, pkt 11. "Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie przejęcia od 

Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości oznaczonej jako działka 78/16, 

położonej w Zwierzewie nad jeziorem Szeląg Wielki". 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady wniosek poddał pod głosowanie. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 

14 radnych: 

-„za” wnioskiem oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła do porządku obrad pkt  11. Stanowisko Rady Gminy 

Ostróda w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych części nieruchomości 

oznaczonej jako działka 78/16, położonej w Zwierzewie nad jeziorem Szeląg Wielki. 

Pozostałe punkty : 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zamknięcie obrad. 

przyjmują punkty: 

12.Wolne wnioski i informacje 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał nowy porządek 

obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. 

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu aglomeracji 

Ostróda. 

6. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania  

w wyborach do rady gminy. 

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubajny  

na lata 2012-2018. 

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu 

Lubajny gm. Ostróda. 

9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark. 

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo.  

11. Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości 

Rolnych części nieruchomości oznaczonej jako działka 78/16, położonej  

w Zwierzewie nad jeziorem Szeląg Wielki. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła nowy porządek obrad XXXIII Sesji Rady Gminy. 
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Ad. 2. 
Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXXII sesji był wyłożony do 

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

Pan Wiczkowski zapytał czy są uwagi do protokołu z obrad XXXII sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad 

XXXII sesji.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 

14 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

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

 

Ad. 3.  

Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas w pierwszej części sprawozdania o pracy w okresie 

między sesjami przedstawił podjęte Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda. Następnie omówił 

odbyte spotkania, konferencje, uroczystości oraz przygotowane projekty uchwał. 

Zarządzenia 

1. Zarządzenie w sprawie przekazania upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań 

dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych, których realizacja w roku 

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki.  

2. Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego (działka nr 194, 

pow. 0,1000 ha położona w obrębie Rudno, zbywana na poprawę zagospodarowania 

nieruchomości przyległej do działki nr 193) 

3. Zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości, mienia komunalnego w drodze 

przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowaną działką nr 80/92  położoną  

w obrębie Lipowiec, m. Lichtajny o pow. 969m
2 

. 

4. Zarządzenie w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania 

kryzysowego w Gminie Ostróda na 2013 rok. 

5. Zarządzenie w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie. 

Dotacja przedmiotowa w zakresie dopłaty do ceny wody 26.000,00zł miesięcznie  

w zakresie dopłaty do ceny ścieków 78.697,00zł miesięcznie. 

6. Zarządzenie w sprawie okazjonalnego udostępniania podmiotom trzecim sali sesyjnej, 

znajdującej się w budynku Urzędu Gminy (opłata naliczana za pierwszą godzinę – 

100zł, za każdą kolejną rozpoczętą godz. 60zł, opłata ryczałtowa jednorazowa za 

rzutnik multimedialny 60zł). 

7. Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. przejęcia mienia i dokumentacji 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku (Komisja przejęła mienie dn. 28.01.2013r.) 

8. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie 

zadania pod nazwą "Sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy  

i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z terenu gminy 

Ostróda". 
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9. Zarządzenie w sprawie ustalenia składu komisji wyborczej oraz zarządzenia wyborów 

przedstawiciela pracowników urzędu do Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych (Przedstawicielem pracowników do ZFŚS została p. Beata Czerkas) 

Spotkania  Konferencje Uroczystości: 

1. Spotkanie z Panem Krzysztofem Kowalczykiem Przewodnikiem Turystycznym. 

2. Spotkanie z Panem Andrzejem Marcinkiewiczem Dyrektorem Biblioteki 

Wojewódzkiej. 

3. Spotkanie z Panem Zbigniewem Dąbrowskim Dyrektorem Agencji Nieruchomości 

Rolnych oraz Panem Andrzejem Bober Dyrektorem ANR O/Olsztyn. 

4. Spotkanie z Panem Jarosławem Berą Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad w Olsztynie. 

5. Spotkanie z Panem Dyrektorem Zdzisławem Szramowskim w Urzędzie Pracy. 

6. Spotkanie z Panem Wojciechem Myślińskim – dzierżawcą na temat siłowni 

wiatrowych w okolicach Smykówka. 

7. Spotkanie z Panem Markiem Poręckim Prezesem d/s Inwestycji w Hotelu SPA Dr 

Irena Eris. 

8. Spotkanie z Pastorem Zbigniewem Reicheltem. 

9. Spotkanie w sprawie składowiska odpadów w Morlinach. 

10. Spotkanie w sprawie plaży w Górce. 

11. Spotkanie z pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie. 

12. Spotkanie z Polską Grupą Biogazową z Warszawy. 

13. Spotkanie w sprawie przebudowy ul. Czarnieckiego – Starostwo Powiatowe. 

14. Udział w Inauguracyjnym posiedzeniu w Urzędzie Wojewódzkim, nt. Zespołu ds. 

organizacji i bezpieczeństwa Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej w Starych 

Jabłonkach. 

15. Udział w Konferencji, nt. Budowa farm fotowoltaicznych szansą rozwoju regionu 

Warmii i Mazur. 

16. Udział w Naradzie Dyrektorów Placówek Oświatowych. 

17. Udział w posiedzeniu Rady Fundacji "ATUT – Ostródzkie Centrum Biznesu". 

18. Udział w odprawie rocznej Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. 

19. Udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy. 

20. Udział w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko – Iławskiego  

i Pojezierza Iławskiego. 

21. Podpisanie umów na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe  

z zakresu piłki nożnej, piłki siatkowej oraz sportów walk Wschodu - karate i judo. 

22. Podpisanie umów na trasy narciarskie. 

23. Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie projektu ze 

środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Porządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej  

i sieci wodociągowej w miejscowości Reszki, Gruda, Turznica”. 

24. Zebrania Strażackie OSP Naprom, OSP Durąg, OSP Pietrzwałd, OSP Samborowo, 

OSP Smykówko, OSP Glaznoty. 

25. Wizyta wraz Sekretarzem Gminy Ostróda Panem Cezarym Wawrzyńskim  

w placówkach oświatowych na terenie Gminy Ostróda. 

26. Wizyta wraz z Kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Panią Janiną Roman  

w Kuratorium Oświaty w Olsztynie. 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda poinformował, że trwają prace nad reorganizacją 

placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda.  Planuje się podnieść stopień organizacyjny 

klas od 1 do 6 w Szkole Podstawowej w Lipowie jednocześnie utworzyć Zespół Szkół w 

Lipowie oraz Gimnazjum w Pietrzwałdzie. Pan Wójt dodał, że na ten temat prowadzone są 
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rozmowy w placówkach oświatowych oraz posiedzeniach komisjach stałych rady gminy a 

decyzje w tym temacie musiałby zostać podjęte przez Radę do końca lutego. 

 

Przygotowanie projektów uchwał: 

1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. 

2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu aglomeracji Ostróda. 

3. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania  

w wyborach do rady gminy. 

4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubajny  

na lata 2012-2018. 

5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. 

Ostróda. 

6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark. 

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo.  

 

W trakcie przedstawianego przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdania przybył radny Janusz 

Sadowski. Aktualnie uczestniczy 15 radnych. 

 

Radny Andrzej Bartnicki odnosząc się do podjętych zarządzeń wójta, prosił o udzielenie 

informacji na temat zbycia nieruchomości o pow. 969 m
2
 położonej w obrębie Lipowiec, m. 

Lichtajny. 

 

Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że teren dotyczy dawnej hydroforni, mieści się tam biuro firmy 

"PERKOZ", który będzie mógł kupić działkę za kwotę 24.400 zł - cena wywoławcza. 

 

Radny Andrzej Bartnicki powiedział, że liczy na deklaracje pana wójta, która zapewni, że 

pieniądze ze sprzedaży działki zasilą nowy plac zabaw, a nie tylko konto gminy.  

 

Wójt Gminy Ostróda  odpowiedział, że jeżeli chodzi o przeznaczenie środków to temat jest w 

gestii rady, jednak nie widzi przeszkód, aby powstał plac zabaw w Lichtajnach.  

 

Radny Bartnicki nadmienił, że zgadza się z wypowiedzią pana wójta, co do kwestii sprzedaży 

jednak uważa, że pieniądze pan wójt może później zdobyć. 

 

Pan Wójt odpowiedział "oczywiście, że tak zrobię". 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Sprawozdanie  Wójta o pracy w okresie między sesjami- stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 4. 

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. 

 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w projektach uchwał. 

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na nie czytanie podstaw prawnych w 

przygotowanych projektach uchwał. 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXIII/179/13 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie 

zmian budżetu gminy na 2013 rok - stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu aglomeracji Ostróda. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXIII/180/13 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2013r. wyrażenia 

opinii dotyczącej planu aglomeracji Ostróda – stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania w wyborach 

do rady gminy. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano – 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXIII/181/13 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie 

podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania w wyborach do rady gminy - 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubajny na lata 2012-

2018. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXIII/182/13 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubajny na lata 2012 – 2018 - stanowi 

załącznik nr 8  do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu 

Lubajny gm. Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Projekt uchwały został poddany pod głosowanie. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXIII/183/13 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Zwierzewo i części obrębu Lubajny gm. Ostróda -  

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark. 

  

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono 

Projekt został poddany pod głoswanie. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXIII/184/13 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części miejscowości Idzbark– stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 

 

Ad. 10.   

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu części miejscowości Tyrowo. 
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Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady złożył wniosek formalny o nie czytanie 

całości treści uchwały z uwagi na jej 30 stronicowy zakres. 

Rada na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały w części. 

Uwag nie zgłoszono. 

Następnie projekt został poddany pod głoswanie. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXIII/184/13 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie 

chwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części 

miejscowości Tyrowo – stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych 

części nieruchomości oznaczonej jako działka 78/16, położonej w Zwierzewie nad jeziorem 

Szeląg Wielki. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy nie za daleko w stanowisku wychodzi zapis mówiący  

o plaży.  Obawia się, że przy takim zapisie trzeba będzie spełnić odpowiednie kryteria, 

chociażby zatrudnić ratownika, dokonać  badania wody. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że na tym etapie nie ma obaw. 

 

Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej 

udzielił wyjaśnień odnośnie zapisów zawartych w planie. 

W wyniku dyskusji uściślono zapis w stanowisku Rady z "ogólnodostępnej plaży" na zapis 

"ogólnodostępnego terenu zieleni publicznej". 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt stanowiska zaproponowany po zmianach i poddał pod 

głosowanie. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem stanowiska oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła stanowisko. 

Stanowisko Rady Gminy Ostróda w sprawie przejęcia od Agencji Nieruchomości 

Rolnych części nieruchomości oznaczonej jako działka 78/16, położonej w Zwierzewie 

nad jeziorem Szeląg Wielki - stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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Ad. 12.  
Wolne wnioski i informacje. 

 

Pani Grażyna Ostas Radna Powiatu Ostródzkiego, sołtys sołectwa Turznica złożyła wniosek 

do Rady Gminy o zwiększenie diety sołtysa w kwocie 50zł. Pani Ostas odczytała wniosek. 

Wniosek stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wniosek będzie omówiony na posiedzeniach komisji. 

 

Radna Barbara Stabińska zapytała do kiedy i ilu kandydatów z danej miejscowości można 

zgłaszać do podziękowań i wyróżnień wójta, którzy angażują się na rzecz społeczności 

lokalnej. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że w każdej chwili można podziękować osobom, które 

angażują swoje siły i pracę na rzecz lokalnej społeczności. Podziękowania wręczane były na 

spotkaniu noworocznym,  jednak po podjętych rozmowach w tym roku spotkanie takie nie 

odbędzie się. Pan Wójt dodał, że jest zwolennikiem nagradzania i doceniania ludzi,  takie 

wyróżnienia będą dokonane na otwartych imprezach plenerowych,  które są planowane w tym 

roku. Wcześniej organizowane imprezy ograniczone były dla pewnej grupy osób, nie były to 

imprezy dla wszystkich mieszkańców. Pan Wójt dodał, że być może po roku urzędowania na 

stanowisku wójta, wróci do takiej formy spotkania noworocznego.  

 

Radna Barbara Stabińska powiedziała, że ubolewa nad brakiem spotkania noworocznego, tym 

bardziej, że inaczej było mówione.  

 

Pan Wójt dalej potwierdził, że planował takie spotkanie i nie unika  odpowiedzi, jednak każda 

impreza związana jest wydatkami. W poprzednim roku takie spotkanie kosztowało gminę 20 

tyś. dlatego patrząc na potrzeby gminy, względy finansowe zaważyły o nie zorganizowaniu 

takiej imprezy. Pan Wójt nie widzi problemu, aby przy okazji imprez plenarnych 

podziękować ludziom za zaangażowanie i trud pracy na rzecz społeczności lokalnej.   

 

Pani Grażyna Ostas prosiła, aby informować sołtysów o możliwości zgłaszania osób, które 

wyróżniają się w działalności społecznej. Dodała, że podziękowania dla rolników podczas 

dożynek są niewystarczające, ponieważ to mieszkańcy przyczyniają się do rozwoju w 

poszczególnych miejscowościach, których warto byłoby wyróżnić. 

 

Wójt Gminy Ostróda odnosząc się do wypowiedzi radnej Stabińskiej powiedział, że nie może 

powiedzieć, że była to informacja oficjalna. "Oficjalne jest to, co wójt zaprezentuje na forum 

publicznym. Rozmowa taka się odbyła ale nie konkretna propozycja, dlatego też ciężko jest 

się do tego odnosić". Pan Wójt dodał, że jeśli będą takie spotkania, to na pewno poinformuje 

sołtysów. 

 

Pan Szymon Jabłoński Sołtys Lipowa podziękował za zbiórkę pieniężną na rzecz 

pogorzelców, którą zebrał od sołtysów i radnych w kwocie 1.550zł. Środki zostaną 

przekazane na odbudowę kominów.  

Następnie Pan Jabłoński poinformował o bakteriach coli jakie występują w wodzie w 

miejscowościach Bałcyny i Lipowo. Poinformował, że taki stan złej jakości wody utrzymuje 

się od kilku miesięcy. Prowadzone są badania, woda jest chlorowana, dyrektor obniżył cenę 

wody o 20%, jednak mieszkańcy pytają kiedy to ustąpi.  Jako dowód zademonstrował w 

naczyniu pobraną próbkę wody. 
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Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie Pan Jan Ignaczewski wyjaśnił,  

że pobrane były trzy próby badania wody, badania Sanepidu wykazały szczepy bakterii coli. 

Dezynfekcja wody ma na celu zapobiegać mnożeniu się bakterii w sieci wodociągowej, nie 

można powiedzieć, że woda nie jest zdatna do spożycia w ilości 0,02 chloru. W większych 

miastach woda jest chlorowana na stałe.  Pan Dyrektor powiedział, że jeżeli kolejne badania 

Sanepidu wykażą bakterie, wówczas rozważy możliwość zamknięcia ujęcia wody w 

Smykówku i podłączenia mieszkańców pod ujęcie wody w Ornowie. 

 

Sołtys Szymon Jabłoński wnioskował o zorganizowanie zebrania z panem dyrektorem ZOK 

na temat wody. 

 

Przewodniczący Rady prosił o zorganizowanie zebrania w sołectwie Lipowo i zaproszenie 

dyrektora ZOK. 

 

Radny Dominik Serafin powiedział, że obniżenie ceny wody w wysokości 20% w jego 

przypadku daje obniżkę 0,97gr, gdzie zakup biletu do Ostródy w celu opłacenia faktury 

wynosi 8zł. Bonifikata winna być wliczona w następny miesiąc, co zmniejszyłoby koszty 

odbiorców. 

  

Radny Marek Szostek oraz Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowin zgłosili problem 

ciśnienia wody w miejscowości Ostrowin. Pani sołtys dodała, że problem jest znany od lat 

poprzednim wójtom, panu dyrektorowi ZOK, że rurociąg jest bardzo stary a w okresie letnim 

brakuje nawet wody. 

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas dziwi się, że z takim problemem czeka się do sesji, tym 

bardziej, że interesanci przyjmowani są praktycznie w każdy dzień, poza tym wystarczy 

wykonać telefon i przedstawić problem a nie próbować rozwiązywać samemu.  

Pan wójt poinformował, że po zakończonych zebraniach strażackich od marca rozpoczną się 

zebrania wiejskie. Pod koniec lutego taki harmonogram zostanie przygotowany i 

przedstawiony. 

 

Radny Marek Szostek w nawiązaniu do strony BIP urzędu gminy zapytał, czy nie 

funkcjonujący od miesiąca link "kalendarium wójta" został zabrany na stałe, czy może 

zostanie przywrócony. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że żadnych działań w tym kierunku nie podejmował, 

zmieniła się osoba, która pracuje w sekretariacie i być może jest to z tym związane. Pan wójt 

podziękował za uwagę i zapewnił, że to kalendarium powróci na stronę. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał pana wójta, kiedy nastąpi oblicznikowanie wszystkich szkół, 

żeby wiedzieć jakie jest realne zużycie oleju opałowego. 

 

Wójt Gminy Ostróda powiedział, że baza lokalowa placówek oświatowych wymaga 

nakładów inwestycyjnych, głównie termo-modernizacyjnych. Niebawem  Szkoła w Lipowie i 

dwie placówki w Pietrzwałdzie zostaną podłączone do zasilania gazowego. Pan Wójt 

poinformował, że jak będzie miał opracowany program na temat potrzeby środków, wówczas 

na komisjach zostanie przedstawiony i poprosi radę o przesunięcie. Pan Wójt widzi 

najpilniejszą potrzebę remontu generalnego w szkole w Brzydowie. 
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Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski nawiązując do wypowiedzi pana wójta, który 

mówił o potrzebie zwołania sesji w miesiącu lutym, w związku z reorganizacją placówek 

nadmienił, że pewne prace zostały na komisjach w tym zakresie omówione, dnia 8.02.2013r. 

odbędzie się Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, ponadto planuje się spotkanie  

z rodzicami w Gimnazjum w Lipowe. Pan Wiczkowski zachęcił do udziału w spotkaniach.   

Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że w każdy piątek od dnia 15.02.2013r. będzie 

pełnił dyżur w godzinach od 14:00 do 15:30, w pokoju 212 I piętro Urzędu Gminy Ostróda.  

 

Więcej wniosków i uwag nie zgłoszono. 

 

Na tym dyskusje zakończono.  

 

Ad. 13. Zamknięcie obrad. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął 

obrady XXXIII  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 15.15. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:           Sekretarz obrad:                        Przewodniczący Rady 

 

Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                          Andrzej Wiczkowski 


