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       Protokół nr XLVI/2013 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 13 grudnia 2013r. godz. 13:30 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XLVI Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:30. 

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

 

Po stwierdzeniu quorum – aktualnie 14 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, Annę Monist Prezes Stowarzyszenia Na 

Rzecz Opieki Medycznej i CHRS „Dobro Wspólne”, Dziennikarkę z Gazety „Nasz Głos”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. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Annie Monist Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz 

Opieki Medycznej i CHRS „Dobro Wspólne”, która złożyła podziękowania radnej Annie 

Lewandowskiej, Sołtysowi sołectwa Zwierzewo Jerzemu Kamińskiemu,   za ofiarną pomoc, 

zaangażowanie i życzliwość w przeprowadzeniu profilaktycznych badań medycznych, które 

odbyły się dnia 23 listopada br. dla mieszkańców Zwierzewa, Lubajn i Nowego Siedliska. 

Ponadto Pani Monist podziękowała również radnej Barbarze Stabińskiej i radnemu 

Andrzejowi Bartnickiemu. 

  

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. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2013.  

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera 

się opłatę miejscową. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Obsługi   Komunalnej w Ostródzie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014r. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ostródzie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 

dodatku energetycznego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata 2014-

2017. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

nr XXVII/540/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 

2013r.w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostróda oraz likwidacji dotychczasowej 

aglomeracji Ostróda. 

13. Oświadczenie w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Działania oraz 

Lokalnych Grup Rybackich z województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 26 

września 2013r. 

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. 

 

Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

dwóch projektów uchwał, tj: 

1/.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla 

celów wymiaru podatku rolnego, 

2/.Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień 

w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady nadmienił, że uchwały należy zmienić z uwagi na zmienioną 

interpretację Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie publikowania uchwał w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Uwag do złożonego wniosku nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. 

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie projektu uchwały do porządku 

obrad XLVI sesji. 

Projekt uchwały został wprowadzony jako pkt 4 porządku obrad. 
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Następnie Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek  

i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ostróda. 

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie projektu uchwały do porządku 

obrad XLVI sesji. 

Projekt uchwały został wprowadzony jako pkt 5 porządku obrad. 

Nowy porządek obrad XLVI Sesji Rady Gminy 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. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 

dla celów wymiaru podatku rolnego. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek  

i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ostróda. 

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

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2013-2016. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2013.  

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera 

się opłatę miejscową. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Obsługi   Komunalnej w Ostródzie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014r. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ostródzie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 

dodatku energetycznego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata 2014-

2017. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

nr XXVII/540/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 

2013r.w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostróda oraz likwidacji dotychczasowej 

aglomeracji Ostróda. 

15. Oświadczenie w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Działania oraz 

Lokalnych Grup Rybackich z województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 26 

września 2013r. 

16. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

18. Wolne wnioski i informacje. 

19. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

 

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

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

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad 

XLV 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  XLV 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: 
 

 

Zarządzenia w sprawie: 

 

1. w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań  
Przekazano Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach upoważnienie do 

zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia  

pn. „ Maluchy – to nasz cel”. 

 

2. w sprawie nabycia nieruchomości  
    - Wójt Gminy Ostróda zarządził nabyć nieodpłatnie od ANR nieruchomość o pow. 

      0,7404 ha,  położoną w obrębie Morliny oraz nieruchomość o pow. 0,1206 ha, 

      położoną w obrębie Smykówko. 

 

3. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego  

-Wójt Gminy Ostróda zarządził przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomość gruntową, oznaczoną jako działka ew. Nr 27/2  

o powierzchni 0,6354 ha, położoną w obrębie Grabin, 

 

4. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 rok. 

-W projekcie „Maluchy to nasz cel” wydatki w kwocie 1.239,00zł ujęto jako wydatki własne a winny 

być jako wydatki ze środków unijnych, 

- W załączniku nr 9 dotyczącym dotacji dla ZOK Ostróda kwotę 324.969zł ujęto jako dopłata do 

kosztów ścieków a winna być do wody, natomiast kwotę 781,711 ujęto jako dopłatę do kosztów wody a 

winno być do ścieków. 

 

5. w sprawie wprowadzenia dodatkowego dnia pracy oraz dodatkowego dnia wolnego od pracy  (dzień 

pracujący 7.12.2013r. w zamian za 27.12.2013r.) 

 

6. w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2013r. 

 

7. w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Udzielenie i 

obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostróda na 

2013 r.  oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań   

 

 

8. w sprawie powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji  Urbanistyczno – 

Architektonicznej  

 

9. w sprawie nabycia nieruchomości  

-Wójt Gminy Ostróda zarządził nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję 

Nieruchomości Rolnych, nieruchomości oznaczone jako działki ewidencyjne nr 4/79, nr 4/81, nr 4/83, 

położone w obrębie Morliny). 
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10. w sprawie powołania komisji przetargowej  

(w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek w Tyrowie i 

nieruchomości w obrębie miejscowości Górka) 

 

11. w sprawie nabycia nieruchomości  

Wójt Gminy Ostróda zarządził nabyć nieruchomość zabudowaną przepompownią ścieków, oznaczoną 

jako działka ew. Nr 150/26 o pow. 0,0023 ha, położoną w obrębie Zwierzewo. 

 

12. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego  

- Wójt Gmina Ostróda zarządził przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomości gruntowe położone w obrębie:  Ryńskie, Kajkowo oraz  Samborowo 

ul. Dworcowa 16.  

 

13.  w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska 

urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy Ostróda. 

 

Spotkania,  Konferencje, Uroczystości: 

 

1. Spotkanie z Panią Anną Monist Prezesem Stowarzyszenia na rzecz Jakości Opieki Medycznej.  

2. Spotkanie z Panem Zdzisławem Szramowskim Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy. 

3. VIII Gminne Obchody Dnia Walki z Cukrzycą – GOK Samborowo. 

4. Rada Fundacji ATUT. 

5. Spotkanie w sprawie obszarów funkcjonalnych. 

6. Spotkanie podsumowujące Mistrzostwa Świata Siatkówki Plażowej w Starych Jabłonkach 

(World Tour sierpień 2014). 

7. Udział w rozprawie w Sądzie Okręgowym w Elblągu. 

8. Spotkanie z mieszkańcami w Kajkowie.    

9. Spotkanie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. 

10. Kontrola z Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wykonanej inwestycji Zagospodarowania 

Centrum Samborowo. 

11. Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

12. Posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

13. Spotkanie w Turznicy kończące program „Bezpieczne lato z piłką nożną”. 

14. Zebranie wiejskie w sołectwie Kątno. 

15. Rozstrzygnięcie przetargu na wybór Banku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie. 

16. Przetarg na sprzedaż nieruchomości - „poligon” Kajkowo, wygrała firma EKOBUD za kwotę 

4.512.190,00zł. 

           

  Przygotowanie projektów uchwał: 

 

1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Ostróda. 

2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego. 

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

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

5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem  

roku budżetowego 2013.  

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę 

miejscową. 

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi   Komunalnej w 

Ostródzie. 

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej. 

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ostródzie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku energetycznego. 
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10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata  

2014-2017.p 

11. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

nr XXVII/540/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie 

wyznaczenia aglomeracji Ostróda oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostróda. 

12. Oświadczenie w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych Grup 

Rybackich z województwa warmińsko-mazurskiego z dnia  

26 września 2013r. 

Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami  - stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla 

celów wymiaru podatku rolnego. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głos. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLVI/267/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego – stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek  

i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie 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 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głos. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLVI/268/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Ostróda – stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 6 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Danuta Kucharczuk Skarbnik Gminy Ostróda. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głos. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLVI/269/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013r.  
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013r. – stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2013 – 2016. 

 

Pani Danuta Kucharczuk Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLVI/270/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013r.  

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

– stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2013.  

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLVI/271/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013r.  

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2013 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się 

opłatę miejscową. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 
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-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLVI/272/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę 

miejscową – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi   

Komunalnej w Ostródzie. 

 

Pan Andrzej Wiczkowski poinformował, że uchwalane stawki nie rzutują na cenę wody  

i ścieków na terenie 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 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLVI/273/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013r.  

w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej  

w Ostródzie – stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014. 

 

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Wolf. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLVI/274/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013r.  
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok – stanowi 

załącznik nr 11  do protokołu. 

 

Ad.12. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ostródzie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach 

dodatku energetycznego. 

 

Pani Danuta Niemanowska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie 

przedstawiła projekt uchwały. 
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Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy tak minimalna kwota dodatku energetycznego nie 

pozbawi rodziny dodatku mieszkaniowego. 

 

Pani Niemanowska wyjaśniła, że dodatki nie zaprzeczają sobie ich wypłat. 

 

Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLVI/275/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie 

udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Ostródzie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku 

energetycznego – stanowi załącznik nr 12  do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata 2014-2017. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLVI/276/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie 

uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Ostróda na lata 2014-2017– stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

 

Ad.14. 

Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę  

nr XXVII/540/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013r. 

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ostróda oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji 

Ostróda. 

 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XLVI/277/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013r. w sprawie 

zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVII/540/13 Sejmiku 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyznaczenia 

aglomeracji Ostróda oraz likwidacji dotychczasowej aglomeracji Ostróda – stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu 

 

Ad. 15. 

Oświadczenie w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych 

Grup Rybackich z województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 26 września 2013r. 

 

Uwag do oświadczenia nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt oświadczenia. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem oświadczenia oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła oświadczenie zgodnie z przedłożonym projektem. 

Oświadczenie w sprawie poparcia stanowiska Lokalnych Grup Działania oraz Lokalnych 

Grup Rybackich z województwa warmińsko-mazurskiego z dnia 26 września 2013r. 

– stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad. 16,17. 

 

Pan Andrzej Wiczkowski poinformował, że dnia 11.12.2013r. wpłynęło do Przewodniczącego 

Rady anonimowe pismo od mieszkańców Szafranek. Mieszkańcy proszą o wyjaśnienie spraw, 

które miały miejsce na prywatnej drodze na ul. Wiosennej w Szafrankach i pytają czy gmina 

partycypowała w kosztach inwestycji budowy oświetlenia ulicznego, budowy nawierzchni  

z kostki i wcześniej zbudowanej kanalizacji. 

Ponadto Pan Wiczkowski wyjaśnił, że w przypadku, gdy skargi lub wnioski nie zawierające 

imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się je bez rozpatrzenia. 

Następnie Przewodniczący Rady prosił Wójta Gminy Ostróda o przygotowanie  

w najbliższym czasie informacji na zawarte w piśmie spostrzeżenia mieszkańców, gdyż 

uważa, że mieszkańcom należy sią transparentność wydatkowania środków publicznych.  

 

W dalszej części Pan Wiczkowski z mocy obowiązującego prawa o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym poinformował, że w roku 2013 nie zgłoszono żadnych 

żądań, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 tejże ustawy. Wydano natomiast 3 decyzje  

w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem nieruchomości, których 

wartość wzrosła w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego lub jego zmiany. 

 

Ad. 18. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Marek Szostek zapytał w jakich miejscowościach będzie, czy już gdzieś jest 

organizowany oraz z jakich środków będzie opłacany aerobik. 

 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że w programie funkcjonowania organizacji pozarządowych 

na 2014r. wpisane zostały zajęcia aerobiku, które będą miały na celu uaktywnić sport wśród 
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pań z terenu gminy Ostróda. Zajęcia będą prowadzone na terenie gminy, termin składania 

ofert przez stowarzyszenia upływa 16.12.2013r. Pan Wójt poinformował, że zajęcia takie 

prowadzone są w Samborowie i dodał, że inicjatywa osiągnęła swój cel, gdyż jest bardzo 

duże zainteresowanie wśród pań. Propozycja jest taka, żeby działania rozszerzyć na obszar 

całej gminy. Pan Fijas nadmienił, że zajęcia takie powinny odbywać się tam gdzie są 

odpowiednie warunki, tj. sala gimnastyczna. Na dzień dzisiejszy nie jest wiadome gdzie 

będzie taka forma sportu uaktywniana.  

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał Pana Wójta, czy są informacje na temat przeniesienia gniazd 

znajdujących się w ciągu pasa drogowego na terenie gminy, gdyż powiat wystąpił do 

Związku Gmin „Czyste Środowisko” o ich zabranie. 

 

Wójt Gminy Ostróda potwierdził, że Zarząd Dróg Powiatowych jest skłonny do pobierania 

opłaty od Związku za zajęcia pasa drogowego. Na dzień dzisiejszy związku nie stać na to, 

żeby płacić, dlatego Zarząd Związku podjął decyzje aby Wójtowie, Burmistrzowie 

zlokalizowali gniazda na terenach należących do gmin, nie naliczając opłaty dla związku.  

 

Pani Małgorzata Czerwonka sołtys sołectwa Lichtajny występując w roli wolontariuszki  

w imieniu Kościoła Nowoapostolskiego w Polsce i Stowarzyszenia Pomoc Dzieciom 

Potrzebującym im. Janiny Pelczarskiej prosiła o wsparcie akcji charytatywnej.  

 

Radna Zofia Stankiewicz przedstawiła informacje z działalności Powiatowej Izby Rolniczej. 

 

Przewodniczący Rady zaprosił obecnych na wigilię samorządową, która odbędzie się dnia 20 

grudnia br.  

 

Więcej uwag i informacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 19. 

Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski  zamknął 

obrady XLV  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 14:40. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

    Zaprotokołowała:            Sekretarz obrad:                          Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                          Andrzej Wiczkowski 

 

 

 


