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       Protokół nr XLI/2013 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 30 sierpnia 2013r. godz. 9:00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

 

Po stwierdzeniu quorum – aktualnie 11 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 

15 radnych) – prowadzący obrady Andrzej Wiczkowski  powitał wszystkich obecnych  

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

Wawrzyńskiego, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską, Skarbnika Gminy Danutę 

Kucharczuk,  Kierownika Zakładu Obsługi Komunalnej Jana Ignaczewskiego, Pełnomocnik 

Wójta d/s Profilaktyki i Problemów Uzależnień Magdalenę Sikorska, Inspektor Agnieszkę 

Jakubowską oraz radnych i sołtysów z terenu gminy Ostróda. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarza obrad rada powołał radnego Dominika Serafina. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał proponowany porządek obrad, 

który przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na 

zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w 

Olsztynie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji partnerskiego 

projektu : „Rozwijam się!”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji projektu:  

„Maluchy w przedszkolu – to nasz cel”. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Pietrzwałd i utworzenia sołectwa 

Ryn oraz sołectwa Zajączki. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Lipowo i utworzenia sołectwa 

Bałcyny. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Wirwajdy i utworzenia sołectwa 

Nastajki.   
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12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.  

 

Wójt Gminy Ostróda zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad, proponując 

podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Rudno i utworzenia sołectwa 

Smykowo. 

 

Kolejny wniosek w sprawie zmian porządku obrad zgłosił Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Łukasz Wolf wnioskując o podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora 

Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie. 

 

Więcej wniosków w sprawie zmian porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez Wójta Gminy 

Ostróda. 

Rada Gminy jednogłośnie w liczbie 11 radnych „za” przyjęła wniosek wójta do porządku 

obrad.  

Projekt uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Rudno i utworzenia sołectwa 

Smykowo przyjął pkt 12 porządku obrad. 

 

Następnie Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie wniosek radnego Łukasza Wolfa. 

Rada Gminy jednogłośnie w liczbie 11 radnych „za” przyjęła wniosek Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej do porządku obrad.  

Projekt uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie 

przyjął pkt 13 porządku obrad. 

 

W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po wprowadzonych 

zmianach. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na 

zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w 

Olsztynie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji partnerskiego 

projektu : „Rozwijam się!”. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji projektu:  

„Maluchy w przedszkolu – to nasz cel”. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Pietrzwałd i utworzenia sołectwa 

Ryn oraz sołectwa Zajączki. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Lipowo i utworzenia sołectwa 

Bałcyny. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Wirwajdy i utworzenia sołectwa 

Nastajki.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Rudno i utworzenia sołectwa 

Smykowo. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Przedszkola Samorządowego w 

Pietrzwałdzie.  

14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.  

 

Przewodniczący Rady prosił o wyrażenie zgody na nie czytanie podstaw prawnych w 

projektach uchwał. 

Rada na powyższe wyraziła zgodę. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XL Sesji Rady Gminy był 

wyłożony do wglądu na stanowisku d/s obsługi rady jak i dostępny jest na sesji.  

Zapytał czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono. 

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

sesji.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 11 radnych, głosowało 

11 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

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

 

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami. 

Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między 

sesjami według następującego porządku: 

1. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu „Estetyczna 

Wieś 2013”. 

2. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania 

inwestycyjnego: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Zwierzewo - osiedle domków 

oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Wałdowo - osiedle domków. 

3. Zarządzenia w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego dotyczą: 

-  lokalu mieszkalnego w budynku Tyrowo 31, -  budynku mieszkalnego Gruda 3, 

-  lokalu mieszkalnego Samborowo ul. Miła 1.  
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Spotkania,  Konferencje, Uroczystości: 

1. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko- Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

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

Nawiązując do odbytego Zgromadzenia Związku Gmin Pan Bogusław Fijas 

poinformowała, że część mieszkańców Rudna będzie nadal zwolnionych z płacenia za 

odpady.  

3. Zarząd Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy w Brodnicy. 

4. Spotkanie z Delegacją Niemiecką. 

5. Spotkanie z Pułkownikiem Andrzejem Szczołek z Wojewódzkiego Sztabu 

Wojskowego. 

6. Spotkanie z wykonawcą boiska w Starych Jabłonkach. 

7. Spotkanie  organizacyjne w sprawie Mazurskiego Dnia Ziemniaka. 

8. Udział w obchodach Święto Wojska Polskiego. 

9. Konsultacje społeczne projektu „Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020”. 

10. Uroczystość pt. „Dzień w Wygodzie” - Środowiskowy Dom Samopomocy. 

11. Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy. 

12. Podpisanie umów na realizację projektu, pn. „Maluchy w przedszkolu – to nasz cel”. 

 

                                          Przygotowanie projektów uchwał: 

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

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016. 

3. Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i 

opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda 

do placówek edukacyjnych w Olsztynie. 

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji partnerskiego projektu : 

„Rozwijam się!”. 

5. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Ostróda na realizację projektu:  

„Maluchy w przedszkolu – to nasz cel”. 

6. Projekt uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectw Pietrzwałd i utworzenia sołectwa Ryn oraz sołectwa 

Zajączki. 

7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Lipowo i utworzenia sołectwa Bałcyny. 

8. Projekt uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Wirwajdy i utworzenia sołectwa Nastajki.   

9. Projekt uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Rudno i utworzenia sołectwa Smykowo. 

 

Sprawozdanie Wójta - stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

W trakcie przedstawianego sprawozdania na salę obrad przybył radny Janusz Sadowski, 

aktualnie w sesji uczestniczy 12 radnych. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Wiczkowski odczytał projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 
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-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLI/234/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie 

zmian budżetu gminy na 2013r. – stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Pytań nie zgłoszono. 

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 XLI/235/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2016 – stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu.  

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu 

transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu 

Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

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 XLI/236/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie 

przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i 

opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu 

Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie – stanowi załącznik nr 

6 do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji partnerskiego 

projektu ; „Rozwijam się”. 

 

Pani Janina Roman Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekt 

uchwały i poinformowała, że projekt pt: „Rozwijam się” powstał w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem na Rzecz Edukacji i Rozwoju Gminy Ostróda  z siedzibą w Brzydowie. 

Realizowany będzie w okresie od 1 września 2013r. do 30 czerwca 2015r.i objęte nim będzie 

100 uczniów szkół podstawowych Brzydowo, Lipowo, Pietrzwałd, Samborowo, Szyldak, 
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Tyrowo, Zwierzewo. W ramach projektu realizowane będą zajęcia: przyrodnicze z 

elementami matematyki i informatyki, polonistyczno-teatralne, językowe, plastyczne oraz 

sportowe. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

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 XLI/237/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie 

przystąpienia przez Gminę Ostróda do realizacji partnerskiego projektu : „Rozwijam 

się”- stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na realizację 

projektu: „Maluchy w przedszkolu - to nasz cel”. 

 

Pani Janina Roman Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że gmina 

Ostróda w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.1: Zmniejszenie nierówności w 

stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej  złożyła wniosek o dofinansowanie projektu 

pt. „Maluchy w przedszkolu- to nasz cel”, który uzyskał dofinansowanie. Celem głównym 

projektu jest poszerzenie dostępności edukacji przedszkolnej przez utworzenie dwóch 

dodatkowych grup w Przedszkolu w Starych Jabłonkach i utworzenie 36 nowych miejsc dla 

dzieci w wieku 3-4 lata w okresie od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r. 

    Powstaną zatem dwie dodatkowe grupy. Pierwsza z nich liczyć będzie 16 dzieci trzyletnich 

i zlokalizowana będzie w Przedszkolu w Starych Jabłonkach. Druga grupa z 20 miejscami 

powstanie w Szkole Podstawowej w Brzydowie. Na ich potrzeby wyremontowane zostaną 

dwie sale, toalety, szatnie. Zakupione zostanie nowe wyposażenie - meble, zabawki, pomoce 

dydaktyczne, w tym także tablica interaktywna z oprogramowaniem dostosowanym do wieku 

dzieci, 42” telewizor, kino domowe.  W Starych Jabłonkach za kwotę 30.000 zł powstanie 

atestowany plac zabaw. Nowe oddziały funkcjonować będą od września w godzinach 7.30-

15.00. Dzieci otrzymywać będą pełne wyżywienie - śniadanie, obiad i podwieczorek. Ponadto 

zorganizowany zostanie dowóz i odwóz dzieci z okolicznych miejscowości.  Poza realizacją 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego prowadzone będą zajęcia nauki języka 

angielskiego, zajęcia muzyczno-rytmiczne, gimnastyki korekcyjnej, a dla dzieci mających 

problemy z wymową zapewniona zostanie fachowa pomoc logopedy, który będzie do 

dyspozycji przedszkolaków w wymiarze 1,5 etatu. ponadto raz w semestrze wszystkie dzieci 

wraz z rodzicami wyjadą do salonu zabaw, kina lub Teatru Lalek. Nie zabraknie także imprez 

finansowanych z projektu takich jak: Mikołajki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka, 
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Festyn Rodzinny. Całość wsparcia dla najmłodszych będzie zupełnie bezpłatna. Wartość 

całego projektu to ponad 1.600.000 zł przy wkładzie własnym na poziomie 240.000 zł.” 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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 XLI/238/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie 

zabezpieczenia środków w budżecie gminy na realizację projektu „Maluchy w 

przedszkolu – to nasz cel”- stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Pietrzwałd i utworzenia sołectwa Ryn 

oraz sołectwa Zajączki. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił procedurę tworzenia nowych sołectw i poinformował, że 

zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz obowiązującym statutem Gminy Ostróda: 

tworzenie, łączenie, podział i znoszenie sołectw może być dokonywane z inicjatywy Rady 

Gminy, a wnioskować o podjęcie takiej inicjatywy może m.in. wójt. Procedura tworzenia 

sołectwa jest wielostopniowa i wymaga: podjęcia przez Radę Gminy uchwały „intencyjnej” 

(o zamiarze); powiadomienia mieszkańców (których to dotyczy, a więc aktualnego sołectwa) 

o zamiarze Rady (co najmniej na trzy miesiące przed planowaną datą podjęcia właściwej 

uchwały); przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami (zgodnie z treścią uchwały Nr 

XVI/109/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r.); podjęcia właściwej uchwały 

Rady Gminy o podziale sołectwa i utworzeniu sołectwa (w tym nadania statutu sołectwa). Pan 

Wiczkowski wyjaśnił, że Rada wyraża zamiar dokonania podziału sołectw i utworzenia 

nowych z dniem 1 stycznia 2015r., tj. po wyborach samorządowych. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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 XLI/239/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie 

zamiaru podziału sołectwa Pietrzwałd i utworzenia sołectwa Ryn oraz sołectwa Zajączki 

– stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Lipowo i utworzenia sołectwa 

Bałcyny. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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 XLI/240/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie 

zamiaru podziału sołectwa Lipowo i utworzenia sołectwa Bałcyny – stanowi załącznik nr 

10 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Wirwajdy i utworzenia sołectwa 

Nastajki. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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 XLI/241/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie 

zamiaru podziału sołectwa Wirwajdy i utworzenia sołectwa Nastajki – stanowi załącznik 

nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru podziału sołectwa Rudno i utworzenia sołectwa 

Smykowo. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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 XLI/242/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie 

zamiaru podziału sołectwa Rudno i utworzenia sołectwa Smykowo – stanowi załącznik nr 

12 do protokołu. 
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Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Dyrektora Przedszkola Samorządowego w 

Pietrzwałdzie. 

Przewodniczący Rady powiedział, że pismem z dnia 23 lipca 2013r. poinformował skarżącą, 

iż z uwagi na materię skargi Rada Gminy Ostróda nie jest organem właściwym do jej 

rozpatrzenia, udzielając w tym zakresie stosownych wyjaśnień. Skargą zajęła się Komisja 

Rewizyjna i po zapoznaniu się  z treścią wymienionej skargi, zgromadzonymi w sprawie 

dokumentami oraz po przeanalizowaniu podniesionych w skardze zarzutów uznała, 

ponownie, że Rada Gminy Ostróda nie jest organem właściwym do jej rozpatrzenia. 

Treść uzasadnienia stanowi załącznik do uchwały, który otrzyma skarżąca. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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 XLI/243/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie 

skargi na Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie – stanowi załącznik nr 

13 do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał pana wójta, czy na Zgromadzeniu Związku Gmin „Czyste 

Środowisko” podjęto decyzję o uldze dla rodzin wieloosobowych i czy związek planuje 

przeniesienie segregacji. Dodał, że obecne gniazda wyglądają bardzo źle.  

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas odpowiedział, że temat ulg pojawił się na zarządzie 

związku, jednak o ewentualnych ulgach będzie można rozmawiać po trzech miesiącach 

funkcjonowania ustawy śmieciowej, po kwartale widoczny będzie bilans. 

Wójt widzi obawy wobec płatności, ponieważ ok. 60, 70% właścicieli nieruchomości złożyło 

deklaracje. Następnie odnosząc się do zapytania radnego w sprawie gniazd pan wójt 

odpowiedział, że na tym etapie związek nie przewiduje zmian. 

 

Radny Dominik Serafin zapytał, czy pieniądze należne gminie za składowisko odpadów są w 

depozycie gminy, czy są przez związek wykorzystywane. 

 

Wójt Gminy odpowiedział, że żadne środki na konto związku nie trafiły, problemu takiego 

nie ma, ponieważ środki są przez gminę rozdysponowywane.  

 

Radna Zofia Stankiewicz potwierdziła obecną sytuację nadmieniając, że na Walnym 

Zgromadzeniu Związku sprawa została wyjaśniona przez prawnika, środki należą się gminie 
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Ostróda. Ponadto radna poinformowała, że złożyła wniosek w sprawie przywrócenia inkaso 

dla gminy Ostróda  i w tym celu zostanie przygotowana stosowna uchwała. 

 

Przewodniczący Rady zaprosił obecnych na uroczystą Sesje Rady Gminy Ostróda z okazji 

650-lecia powstania Pietrzwałdu, która odbędzie się dnia 7 września 2013r. 

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas zaprosił na w Dożynki Gminne, które odbędą się dnia 

14 września 2013r. w Lubajnach.  

 

Ponadto Pan Wójt prosił sołtysów o informowanie opiekunów sołectw o zebraniach wiejskich 

z kilkudniowym wyprzedzeniem. 

 

Więcej informacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 15,16 

Nie zgłoszono żadnych interpelacji i odpowiedzi. 

 

Ad. 17. 

Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski  zamknął 

obrady XLI  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 9:55. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

    Zaprotokołowała:            Sekretarz obrad:                          Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                         Andrzej Wiczkowski 

 

 

 


