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       Protokół nr XLV/2013 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 15 listopada 2013r. godz. 11:00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XLV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 11:00. 

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

 

Po stwierdzeniu quorum – aktualnie 13 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, Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej Jana Ignaczewskiego, Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danutę Niemanowską, Kierownika Referatu 

Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej 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 Janusza Sadowskiego. 

Na wniosek Przewodniczącego obrad Rada jednogłośnie wyraziła zgodę na nie czytanie 

podstaw prawnych w projektach uchwał. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał proponowany porządek obrad, 

który przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich 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 Gminy 

Ostróda na lata 2013-2016. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Ostróda. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  

w Ostródzie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu po zachodniej stronie Jeziora Morliny, gmina Ostróda. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Warlity Wielkie gmina 

Ostróda. 

11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości 

Zwierzewo gm. Ostróda. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2014. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare 

Jabłonki na lata 2013 – 2020. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turznica na 

lata 2013 – 2020. 

15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.  

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji. 

 

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

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

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad 

XLIII sesji.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

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

 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół w obrad XLIV Sesji Rady 

Gminy Ostróda. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

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

 

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami. 
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Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między 

sesjami według następującego porządku: 
 

Zarządzenia w sprawie: 

1. powołania Zespołu pomocniczego ds. weryfikacji wniosków sołectw  

o przyznanie środków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, 

2. powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji sprzętu nie nadającego się do dalszego używania, 

stanowiącego wyposażenie świetlic wiejskich w gminie Ostróda, 

3. pierwokupu nieruchomości (gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w 

Kajkowie własność Państwa Krasińskich) 

4. wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie 

zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,  

5. zaciągnięcia kredytu długoterminowego, 

6. udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnienia do 

podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych 

sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  

a także do wydawania w tych sprawach decyzji, 

7. w sprawie udzielenia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnienia 

do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach 

oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  

8. udzielenia Kierownikowi Działu Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie 

upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w 

tych sprawach decyzji, 

9. przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Obsługa bankowa 

budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych w latach 2014 - 2017”, 

10. nabycia nieruchomości  

11. w sprawie użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, 

12. zmiany budżetu gminy na 2013 rok, 

13. podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu oraz o udzielonych 

umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych Gminy Ostróda za III kwartały 2013r. 

 

Spotkania,  Konferencje, Uroczystości: 

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

2. Zgromadzenie Związku Gmin „Czyste Środowisko”. 

3. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków ZLOT-u. 

4. I edycja Arena Tourism Poland. 

5. Inauguracja Roku Akademickiego CKU. 

6. Zarząd Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy. 

7. Obchody uroczystości Dnia Edukacji Narodowej. 

8. Spotkanie Nauczycielstwa Polskiego Sekcja Emerytów i Rencistów. 

9. Udział w otwarciu Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Ostródzie. 

10. Konferencja pt. „Przemoc w rodzinie – działanie interdyscyplinarne”. 

11. Konferencja pt. „Fundusze Europejskie dla Środowiska Warmii i Mazur”. 

12. Konferencja pt. „Energia ze źródeł odnawialnych – energią XXI wieku”. 

13. Sprzątanie cmentarza w Wysokiej Wsi ze Stowarzyszeniem Miłośników Wzgórz Dylewskich. 

14. Spotkanie z audytorem z zakresu nadania certyfikatu ISO 9001:2009 

15. Odbiór chodnika w Międzylesiu. 

16. Odbiór przydomowej oczyszczalni ścieków w Lipowie. 

17. Apel Ku Czci Pomordowanych w Zawadach Małych. 

18. Komisje Stałe Rady oraz Sesja. 

19. Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim na zakup samochodu średniego ratowniczego dla 

jednostki OSP Stare Jabłonki. 

20. Spotkanie z właścicielami nieruchomości w Górce. 

21. V Salezjański Turniej Piłki Nożnej „ Idzbark – 2013”. 

22. Otwarcie Placu Zabaw i Sali Dydaktycznej dla dzieci 3 letnich Przedszkole Samorządowe w Starych 

Jabłonkach. 

23. Nadanie Sztandaru Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu. 

24. Obchody 95 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 

25. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Bursztynowa Droga”. 

26. Otwarcie Rodzinnego Domu Pomocy w Samborowi 
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Przygotowanie projektów uchwał: 

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

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

2016. 

3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 

terenie Gminy Ostróda. 

4. Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. 

5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po 

zachodniej stronie Jeziora Morliny, gmina Ostróda. 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miejscowości Warlity Wielkie gmina Ostróda. 

8. Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zwierzewo gm. Ostróda. 

9. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2014. 

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki na lata 2013 – 

2020. 

11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turznica na lata 2013 – 2020. 

 

Sprawozdanie Wójta - stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda wręczył na ręce Przewodniczącego Rady Projekt 

uchwały budżetowej na 2014 rok. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. 

Na prośbę Przewodniczącego Rady projekt uchwały przedstawiła Pani Danuta Kucharczuk 

Skarbnik Gminy Ostróda. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLV/256/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r.  
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013r. – stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2013 – 2016. 

 

Pani Danuta Kucharczuk Skarbnik Gminy wyjaśniła kwestie związane z dodaniem § 3 do 

projektu uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

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

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLV/257/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r.  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2013 -2016 

– stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Ostróda. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLV/258/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie 

określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy 

Ostróda – stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego. 

Radny Andrzej Bartnicki prosił o przedstawienie opinii Rady Powiatowej Warmińsko – 

Mazurskiej Izby Rolniczej w zakresie proponowanej stawki. 

Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię nad projektem uchwały, w którym Rada 

Gminy obniża średnią cenę skupu żyta z 69,28zł za 1 dt na 47,00 zł za 1 dt. 

Opinia Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLV/259/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego – stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ostródzie. 
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Projekt uchwały przedstawiła Pani Danuta Niemanowska Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ostródzie 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLV/260/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie – stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu po zachodniej stronie  Jeziora Morliny, gmina Ostróda. 

Przewodniczący Rady z uwagi na obszerny materiał informacji zawarty w projekcie uchwały 

wnioskował o nie czytanie całości projektu. 

Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. 

-„za” wnioskiem oddano – 12 głosów, 

-„przeciw” oddano – 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów, 

Rada Gminy większością głosów wyraziła zgodę na nie czytanie całości projektu uchwały. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Po odczytaniu części projektu uchwały Pan Andrzej Wiczkowski poddał projekt pod 

głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLV/261/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po 

zachodniej stronie Jeziora Morliny, gmina Ostróda – stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Warlity Wielkie gmina Ostróda 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLV/262/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r.  

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miejscowości Warlity Wielkie gmina Ostróda – stanowi załącznik 

nr 11 do protokołu.  

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Zwierzewo gm. Ostróda. 

  

Uwag nie zgłoszono do projektu uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLV/263/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r. uchylająca 

uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miejscowości Zwierzewo gm. Ostróda – stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2014. 

Głos zabrała Pani Danuta Niemanowska, która poinformowała, że w zakresie pomocy 

społecznej proponuje się zmniejszyć wysokość planowanej dotacji na organizację i 

prowadzenie w sposób ciągły schroniska dla bezdomnych z kwoty 15 tys. na 8 tys. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poddał projekt pod głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLV/264/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie 

rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i 
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innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 – 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki na 

lata 2013 – 2020. 

Uwag nie zgłoszono do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt, a następnie poddał pod głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLV/265/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki na lata 2013-2020 – stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turznica na lata 

2013 – 2020. 

Uwag nie zgłoszono do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt, a następnie poddał pod głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLV/266/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Turznica na lata 2013 – 2020 – stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. 15. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

 

Radny Marek Szostek zapytał jakie są aktualne szanse w zakresie kanalizacji wsi Ostrowin. 

 

Pan Bogusław Fijas poinformował, że został ogłoszony konkurs w WFOŚiGW na inwestycje 

kanalizacyjne jednak inwestycja ta nie kwalifikuje się do złożenia wniosku. Wójt przedstawił 

zasady i warunki budowy kanalizacji w ramach aglomeracji oraz poinformował, że jedyną 

miejscowością, która kwalifikuje się do skorzystania ze środków unijnych są Zajączki. Dodał, 

że doskonale jest wiadomo, że w miejscowościach Górka, Morliny, Lichtajny, Ostrowin 

mieszkańcy czekają na kanalizację. 

Nawiązując do przekazanego radnym w dniu dzisiejszym projektu budżetu na 2014r. Pan 

Fijas powiedział, że budżet opiewa na kwotę ok. 60 mln złotych a główną inwestycją jest 

infrastruktura poligonu. 
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Radna Zofia Stankiewicz w obawie o planowany węzeł komunikacyjny zapytała o 

skanalizowanie miejscowości Górka. 

  

Wójt Gminy wyjaśnił, że w ramach opaski jest przewidziana kwota w budżecie na rok 2014 

na budowę kanalizacji Górka. 

 

Radny Dominik Serafin w tym samym temacie zapytał o dokumentacje techniczną do 

miejscowości Gierłoż. 

 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że dokumentacja na Gierłoż będzie wykonana. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy powołany zespół do spraw weryfikacji wniosków 

funduszu sołeckiego nie wniósł zastrzeżeń do zapisanych zadań a następnie kierując się do 

obecnego na sesji Zastępcy Kierownika Referatu Inwestycyjnego Marka Wydrzyńskiego 

złożył zapytanie w sprawie drogowskazu do miejscowości Cibory.  

 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że zadaniem komisji było zweryfikowanie wniosków tak, aby 

były one zgodne z zapisami ustawowymi. Pan Wójt dodał, że wszelkie wątpliwości zostały 

wyjaśnione z sołtysami i doprecyzowane. 

 

Radna Magdalena Muraszko w kwestii kanalizacji zapytała o miejscowość Grabin za drogą nr 

E7. 

 

Pan Wójt wyjaśnił, że będzie to możliwe dopiero po podłączeniu innych obiektów do 

istniejącej oczyszczalni w Grabinie, dlatego po wykonaniu pierwszego etapu zostaną podjęte 

dalsze działania. 

 

Radny Andrzej Bartnicki wnioskował, aby dyskusje na temat budżetu na rok 2014 przełożyć 

na późniejszy termin. 

 

Radna Zofia Stankiewicz przedstawiła bieżące informacje z działalności Powiatowej Izby 

Rolniczej. 

 

Radny Marek Szostek prosił aby operator częściej opróżniał pojemniki w zlokalizowanych 

gniazdach na terenie miejscowości Szyldak. Pan Szostek wspomina o skupiskach śmieci 

wokół pojemników i pojawiających się gryzoniach. Ponadto radny widzi potrzebę 

opracowania przez związek gmin „Czyste Środowisko” ulotki, instrukcji na temat selektywnej 

zbiórki, ponieważ wiedza mieszkańców na temat segregacji odpadów w dalszym ciągu jest 

niewystarczająca. 

 

Pan Bogusław Fijas powiedział, że operator zostanie poinformowany o problemie i zapewnił, 

że sprawa będzie wyjaśniona. Ponadto Pan Wójt prosił, żeby z tego typu problemami nie 

czekać do sesji a monitować na bieżąco. 

 

Na zgłoszone zapytanie Pana Henryka Krużewskiego sołtysa sołectwa Morlin Wójt Gminy 

Ostróda przedstawił informacje na temat składowiska śmieci w Morlinach i budowy opaski. 

Pan Fijas informował, że odpady w Morlinach leżą legalnie do 2014r. i należą do PUK-u i 

tylko w przypadku zagrożenia życia starostwo mogłoby podjąć działania zastępcze. 
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Wójt Gminy Ostróda prosił o zastanowienie się radnych nad formą organizacji sesji  

opłatkowej. 

W dalszej części dyskutowano na temat organizacji sesji wigilijnej. 

 

Ad. 16,17. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wolne wnioski i informacje. 

W tym punkcie nie zgłoszono żadnych wniosków i interpelacji. 

 

Ad. 18. 

Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski  zamknął 

obrady XLV  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 12:45. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

    Zaprotokołowała:            Sekretarz obrad:                          Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                          Andrzej Wiczkowski 

 

 

 


