
 

1 

 

       Protokół nr XLVIII/2014 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 23 stycznia 2014r. godz. 14:00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

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

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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Danutę Niemanowską, 

Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, Pełnomocnika Wójta d/s 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Panią Magdalenę Sikorską, 

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. 

Na sekretarza obrad Rada powołała Janusza Sadowskiego Wiceprzewodniczącego Rady. 

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 2014 rok. 

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 uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

          oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2014 r. 

7.       Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

          alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2014 rok. 

8.       Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

          dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

9.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  

          w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla  
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          osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

         „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

10.     Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  

         do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego  

         na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

         finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

         na lata 2014-2020. 

11.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

         zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka  

         i Lipowiec. 

12.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

        zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny  

        gm. Ostróda. 

13.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gminnego Ośrodka 

        Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

14.   Interpelacje, 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 

projektu uchwały, tj: 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie terenów o łącznej powierzchni 3,56 

ha, położonych na terenie Gminy Ostróda, granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej. 

Pan Bogusław Fijas w uzasadnieniu do projektu uchwały powiedział, że uchwała jest 

intencyjna i pozwoli zwiększyć atrakcyjność terenów okolicy Tyrowa. 

Uwag do złożonego wniosku nie zgłoszono. 

 

W chwili obecnej przybył radny Łukasz Nowicki- aktualnie uczestniczy 15 radnych. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały. 

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie projektu uchwały do porządku 

obrad XLVIII sesji. 

Projekt uchwały został wprowadzony jako pkt 14 porządku obrad. 

Pozostałe pkt 14,15,16,17 przyjmują kolejność 15,16,17,18.  

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 w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok. 

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek  

i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda. 
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6.       Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  

          oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2014 r. 

7.       Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

          alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2014 rok. 

8.       Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

          dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

9.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  

          w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla  

          osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

         „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

10.     Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  

         do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego  

         na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

         finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

         na lata 2014-2020. 

11.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

         zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka  

         i Lipowiec. 

12.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

        zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. Obrębu Lubajny  

        gm. Ostróda. 

13.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gminnego Ośrodka 

        Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

14.   Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie terenów o łącznej powierzchni  

        3,56ha, położonych na terenie Gminy Ostróda, granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 

        Strefy Ekonomicznej. 

15.   Interpelacje, zapytania radnych i sołtysów. 

16.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

17.   Wolne wnioski i informacje. 

18.   Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

Nowy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XLVII 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 

XLVII 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, 
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-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  XLVII 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: 

1. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Ostródzie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących 

potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych. 

2. w sprawie pierwokupu nieruchomości, 

3. w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań, 

4.  w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla 

Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, 

5. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na rok 2014.  

 

   Spotkania,  Konferencje, Uroczystości: 

1. Spotkanie z Panem Markiem Skaskiewiczem, dotyczące ergonomii społecznej. 

2.  Spotkanie z Panem Ryszardem Klonowski Dyrektorem firmy EKOBUD.  

3. Spotkanie z Panem Maciejem Wojdyło Prezesem Animex Food. 

4. Spotkanie z Panem Piotrem Jesionowskim OSTRÓDA YACHT. 

5. Spotkanie Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

6. Uroczysta Gala Siatkarska Klubu Stu Hotel Anders Stare Jabłonki. 

7. Konferencja pn. „Ostródzko – Iławski Obszar Funkcjonalny”. 

8. Konferencja „Port Lotniczy - Mazury szansą rozwoju turystyki w regionie”. 

9. Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie. 

10. Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

11. Zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Ostróda. 

12. Spotkanie z firmą Eurocash S.A. 

 

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

protokołu. 

Następnie Wójt Gminy Ostróda udzielił wyjaśnień w sprawie złożonego anonimu na temat  

poczynionych inwestycji na ul. Wiosennej w Szafrankach.  

Pan Bogusław Fijas powiedział, że gmina Ostróda nie jest właścicielem drogi, tym samym 

gmina drogi nie budowała. Właściciele drogi wybudowali sieć wodociągową i kanalizacyjną a 

następnie wystąpili o odpłatne przejęcie sieci od gminy. Porządkowanie gospodarki ściekowej 

jest w obowiązku gminy, na ten cel były zaplanowane środki finansowe w poprzednim 

budżecie. W protokole przekazania powstał zapis, aby właściciele środki pozyskane 
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przekazali na remont drogi. Ponadto Pan Wójt dodał, że ustawa obowiązuje od 2001r. dlatego 

też działania takie nie są czymś nowym i funkcjonują w wielu samorządach. Po negocjacjach 

przyjęto stawkę 125 tys. Na zakończenie Pan Fijas dodał, że zainteresowane osoby mogą 

uzyskać szczegółowe informacje po sesji i podkreślił, że w tym temacie wszystko jest 

transparentne. Wójt Gminy Ostróda rozumie, że w jego obowiązku jest wyjaśnianie 

wątpliwości, jednak poinformował, że na składane anonimy nie powinno udzielać się 

wyjaśnień, lecz skoro sprawa przybrała charakter medialny uznał, że do tematu należy się 

odnieść. 

 

Do przedstawionego sprawozdania Wójta o pracy w okresie między sesjami nie wniesiono 

uwag. 

Sprawozdanie Wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. 

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 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głos. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLVIII/281/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2014r.  
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. – 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 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 XLVIII/282/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2014r.  

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 uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2014r. 

Radny Andrzej Bartnicki poprosił o przedstawienie istotnych zmiany w zakresie adopcji 

bezdomnych zwierząt. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że w przypadku adopcji bezdomnego psa nowy właściciel 

otrzyma jednorazową rekompensatę części kosztów utrzymania w wysokości 200zł. 

Uwag do projektu uchwały 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 XLVIII/283/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2014r.  

w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2014r.  – stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2014r. 

 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że przychyla się do wniosków z komisji tym samym 

wprowadza autopoprawkę do projektu uchwały. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał panią pełnomocnik, czy znajdą się środki na badania dla 

dzieci z fundacji McDonalds. 

 

Pani Magdalena Sikorska odpowiedziała, że akcja jest bardzo szlachetna jednak nie jest 

zaplanowana ze środków na profilaktykę. Pani pełnomocnik dodała, że postara się znaleźć 

środki z innej puli. 

 

Wójt Gminy Ostróda stoi na stanowisku, że należy przeprowadzić takie badania  

i zadeklarował pomoc, poprzez przygotowanie zmian w najbliższym budżecie gminy. 

 

Następnie Pan Andrzej Wiczkowski odnosząc się do projektu uchwały poinformował,  

że odbędą się półkolonie oraz zostaną doposażone place zabaw w trzynastu miejscowościach. 

 

Uwag do projektu uchwały 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” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLVIII/284/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie 

Gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii dla Gminy Ostróda na 2014r. – stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 
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Projekt uchwały przedstawiła Pani Danuta Niemanowska Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

Uwag do projektu uchwały 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 XLVIII/285/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie 

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy  

w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  

w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla  

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. 

 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Danuta Niemanowska Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

Uwag do projektu uchwały 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 XLVIII/286/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie 

określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014 – 2020 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na 

zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

na lata 2014-2020. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Danuta Niemanowska Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

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 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 XLVIII/287/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy  

w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla 

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i 

Lipowiec. 

Projekt uchwały przedstawił Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu Rolnictwa i 

Gospodarki Przestrzennej. 

Uwag do projektu uchwały 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 XLVIII/288/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec – 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny  

gm. Ostróda. 

Projekt uchwały przedstawił Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu Rolnictwa  

i Gospodarki Przestrzennej. 

Uwag do projektu uchwały 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 XLVIII/289/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda - stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Rewizyjna pracowała nad złożona skargą  na 

działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

Pan Wiczkowski przybliżył temat skargi Państwa Krystyny i Mariusza Siemińskich a następnie 

poinformował, że Rada Gminy po przedstawionych wyjaśnieniach uznaje skargę za niezasadną. 

 

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 XLVIII/290/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ostródzie - stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie terenów o łącznej powierzchni 

3,56ha, położonych na terenie Gminy Ostróda, granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej. 

 

Projekt uchwały przedstawił Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu Rolnictwa  

i Gospodarki Przestrzennej. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał :” kto wystąpił z wnioskiem o objęcie strefy ekonomicznej”. 

 

Pan Artur Lewartowski wyjaśnił, że gmina Ostróda jest w kontakcie na bieżąco z Warmińsko-

Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, do pomysłu Tyrowa zachęcano od momentu 

uchwalenia planu, aktualnie pojawiły się informacje o możliwości złożenia wniosku. 

 

Radny Andrzej Bartnicki „czyli rozumiem, że przygotowuje gmina grunt na działania firmy 

Eurocash”. 

 

Kierownik Referatu RGP odpowiedział : „zdecydowanie nie, ponieważ strefa przewiduje 

działalność produkcyjną a nie handlową, czy też hurtową. Firma nie kwalifikuje się do tego 

typu inwestycji”. 

 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał 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 XLVIII/291/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie 

wyrażenia zgody na objęcie terenów o łącznej powierzchni 3,56ha, położonych na terenie 

Gminy Ostróda, granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 15,16,17. 

 

Radna Barbara Stabińska zapytała, kto sfinansował oświetlenie na ul. Wiosennej w 

Szafrankach oraz nawiązując do odbytego spotkania Pana Wójta z Panem Markiem 

Skaskiewiczem zapytała, czy gmina będzie wspierała finansowanie spółdzielni socjalnych. 

Radna uważa, że gmina powinna włączyć się do współpracy. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiadając na drugie pytanie radnej poinformował, że w tym temacie 

odbyło się pierwsze spotkanie z Panem Skaskiewiczem, na chwile obecną nie zapadły żadne 

deklaracje finansowe, deklaracje dotyczą współpracy. 

Następnie odnosząc się do zapytanie o ulicę Wiosenną Pan Wójt powiedział, że gmina 

Ostróda nie uczestniczyła w procesie inwestycyjnym na tejże ulicy. Faktem jest, że  za 

pieniądze gminne zrobione zostało oświetlenie uliczne, został wykorzystany materiał 

rozbiórkowy, które nie nadawały się na przetransportowanie w inne miejsce. Ponadto Pan 

Fijas nadmienił, że ul. Wiosenna stanowi dojście do terenów rekreacyjnych o pow. 2,5 ha, 

który gmina nabyła nieodpłatnie. Działania takie podjęte zostały w 2010r., jednak 

sfinalizowane w ostatnim roku. Szafranki są dynamicznie rozwijającą się miejscowością, 

dlatego też gmina pokryła koszty oświetlenia ulicznego w wysokości 18,5 tys. złotych. 

 

Radny Dominik Serafin zapytał o planowane podwyżki dla opiekunów świetlic. Radny 

uważa, że gdyby podwyżki zatwierdzono wówczas opiekunowie świetlic może bardziej 

byliby odpowiedzialni za swoją pracę. 

Ponadto radny Serafin nadmienił, że młodzież w Smykówku stoi na przystanku a świetlica nie 

jest czynna. 

 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z 

Dyrektorem GCKB Panią Martą Żebrek i opiekunami świetlic, rozmawiano m.inn. o 

podwyżkach i ustalono, że pani dyrektor przygotuje informacje na temat skutków 

finansowych, wówczas rada podejmie decyzje. 

Pan Fijas wspomniał o potrzebie zatrudnienia opiekuna do świetlicy w Kątnie oraz zmianie 

systemów grzewczych w niektórych świetlicach wiejskich. 

 

Pan Ryszard Wiktorowicz sołtys sołectwa Smykówko powiedział, że wyposażenie świetlicy 

w Smykówku jest bardzo słabe, są tylko krzesła i stoły, dzieci nie mają się czym bawić.  

 

Pan Bogusław Fijas prosił o zgłoszenie zapotrzebowania doposażenia świetlicy na piśmie, 

wówczas zostanie przeprowadzona analiza. 
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Przewodniczący Rady reasumując powiedział, że sprawa zostanie przekazana do Pani Marty 

Żeberek i wyjaśniona. 

 

Więcej uwag i informacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 18. 

Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski  zamknął 

obrady XLVIII  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 15:20. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

    Zaprotokołowała:            Sekretarz obrad:                          Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                          Andrzej Wiczkowski 

 

 

 


