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 P R O T O K  Ó  Ł  Nr II/14 

z obrad II Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji  2014-2018 

odbytej dnia 10 grudnia 2014r. o godz. 10:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 
 

Obrady II Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 10:00. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

 

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

– prowadzący obrady Janusz Sadowski  powitał wszystkich obecnych w tym:  Wójta Gminy 

Ostróda Bogusława Fijasa,  Skarbnika Gminy Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Katarzynę 

Borowską, 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  Przewodniczący Rady powołał radnego Tomasza Klimeckiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę. 

 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2014r. 

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

podatku rolnego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu części miejscowości Warlity Wielkie gmina Ostróda. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda  

z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2015. 

9. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

11. Wolne wnioski i informacje. 

12. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.           
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Radny Jarosław Pawszyk zaproponował zmianę nazwy projektu uchwały  w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego, na noszącą 

brzmienie:   projektu uchwały  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta w stosunku do 

średniej ceny GUS. 

 

Radca Prawny Pani Katarzyna Borowska wyjaśniła, że proponowana nazwa projektu uchwały 

jest prawidłowa.         

 

Wójt Gminy Ostróda nadmienił, że Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad I 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 Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół z obrad I sesji.  

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

15 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  I 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 Wójta Gminy Ostróda: 

 

1.W  sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół w czasie ich 

nieobecności. 

2.W sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego 

nieograniczony na sprzedaż:  

- prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości 

Wałdowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działka ew. nr 143/2 o 

pow. 0,3700 ha, 

- prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie i miejscowości Ryńskie, 

stanowiącej własność Gminy Ostróda oznaczonej jako działka ew.  

nr 8/13 o pow. 0,1475 ha, 

- prawa własności działek niezabudowanych, położonych w obrębie Lubajny, miejscowości 

Nowe Siedlisko, stanowiących własność Gminy Ostróda(10 działek) 

- prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Rudno, stanowiącej 

własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działki ew. nr 66/9 o pow. 4,5100 ha i nr 75/13 o 

pow. 0,4200 ha. 

3. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego 

służbę przygotowawczą na stanowisku Podinspektora w Referacie Rolnictwa i Gospodarki 

Przestrzennej. 
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4.W sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2014r. 

5.W sprawie pierwokupu nieruchomości – Gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu 

własności niezabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 87/7 o obszarze 

8.5374 ha, położonej w obrębie Górka. 

Spotkania,  Konferencje, Uroczystości: 

1. Zakończenie Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. 

2. Przekazanie placu budowy - droga nr 7- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad O/w Ostródzie. 

3. Uroczysta ceremonia podsumowująca „ Remont Dachu w Idzbarku”-  Niepublicznym 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Idzbarku. 

4. Uroczysta Sesja Rady Gminy Ostróda. 

5. Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

6. Udział we Mszy Św. w Lubajnach z przedstawicielami Policji, w ramach akcji 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Przygotowanie projektów uchwał: 

1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2014r. 

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

wymiaru podatku rolnego. 

3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i 

Lipowiec. 

4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu części miejscowości Warlity Wielkie gmina Ostróda. 

5. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda  

z organizacjami pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2015. 

 

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono. Sprawozdanie Wójta, stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał 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 II/6/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 10 grudnia 2014r.  

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok - stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu. 

 

Ad. 5. 

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

rolnego. 

Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 15 radnych. 
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-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 2 głosy, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 10 grudnia 2014r.  

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego 

– stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec.  

 

Przewodniczący Rady z uwagi na obszerny zakres projektu uchwały złożył wniosek o 

odczytanie wyłącznie § 1 i § 15. 

Rada jednogłośnie na powyższe wyraziła zgodę. 

Przewodniczący Rady odczytał wnioskowane zapisy projektu 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 II/8/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 10 grudnia 2014r.  w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Ostróda terenu części 

obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec -  stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu części miejscowości Warlity Wielkie gmina Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o odczytanie wyłącznie § 1 i § 14 projektu uchwały. 

Rada jednogłośnie na powyższe wyraziła zgodę. 

Przewodniczący Rady odczytał wnioskowane zapisy projektu uchwały. 

 

Radny Roman Nowakowski prosił o przedstawienie planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej omówił zakres planu. 

 

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. 
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Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 10 grudnia 2014r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

części miejscowości Warlity Wielkie gmina Ostróda – stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami 

pozarządowymi i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2015. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie 

rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i 

innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 – 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 9,10,11. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Andrzej Bartnicki nawiązując do przedstawionego sprawozdania Pana Bogusława 

Fijasa, prosił o przedstawienie informacji na temat wydanego zarządzenia w sprawie 

pierwokupu nieruchomości – położonej w obrębie Górka. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że teren jest prywatny, gmina nie skorzystała z prawa 

pierwokupu nieruchomości, gdyż nie wiąże żadnych planów inwestycyjnych z tym terenem. 

 

Następnie Przewodniczący Rady  Janusz Sadowski poinformował, iż zgodnie z art. 37 ust. 8 

ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 

2012 r. poz. 647 z późn. zm.), że w 2014r. nie zgłoszono żadnych żądań, o których mowa w 

art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 wyżej cytowanej ustawy. Wydano natomiast 4 decyzje w przedmiocie 

ustalenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem nieruchomości, których wartość wzrosła 

w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (z czego 

trzy decyzje w chwili składania informacji są nieprawomocne) oraz 2 decyzje w przedmiocie 

ustalenia jednorazowej opłaty w związku z zamiarem zbycia nieruchomości. 

 

Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.    

 

Pan Bogusław Fijas poinformował, że wolą Starosty Ostródzkiego jest zorganizowanie 

wspólnego spotkania wigilijnego trzech samorządów. Planowany termin to 19 grudnia 2014r. 
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Radny Andrzej Bartnicki prosił o odpowiedź w kwestii proceduralnej, dotyczącej głosowania 

na wspólnych posiedzeniach komisji stałych. 

 

Radca Prawny Pani Katarzyna Borowska wyjaśniła, że w jej ocenie prawnej obecny sposób 

głosowania jest dopuszczalny. 

 

Radny Mieczysław Woźny nawiązując do przedstawionych przez Pana Wójta informacji na 

komisjach, dotyczących niewykorzystanych środków na zimowe utrzymanie dróg, 

zaproponował zakupić materiał do remontu dróg. 

 

Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że podmioty które wykonują usługę zakupują również 

materiały. W przypadku opadów atmosferycznych równiarka nie załatwia tematu, dlatego 

należy poczekać do wiosny. Decyzje o naprawie dróg podejmuje radny z sołtysem, 

podpisując tym samym protokół odbioru remontu drogi.   

 

Ad. 12. 

Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Janusz Sadowski  zamknął 

obrady II  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 11:00. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

      Zaprotokołowała:            Sekretarz obrad:                          Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska               Tomasz Klimecki                              Janusz Sadowski 


