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       Protokół nr XLIX/2014 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 lutego 2014r. godz. 13:30 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

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

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, Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej,  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 na prośbę Komendy powiatowej Policji wyraził zgodę na 

przedstawienie krótkiego filmu z włamania na stacji benzynowej w miejscowości Kajkowo. 

Funkcjonariusze policji Pan Jarosław Derbin i Mariusz Grzeszczak przedstawili problematykę 

zdarzenia. Po zapoznaniu z filmem i tematem, dziękując opuścili sale obrad. 

 

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 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda  

na lata 2014 – 2022. 

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej  

oraz zasad jej poboru. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Ostróda projektu uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie nadania statutów sołectwom 

Gminy Ostróda. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Ostróda na lata 2014 -2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych „na żądanie” 

w ciągu drogi powiatowej nr 1230N Ostróda – Lubajny, w miejscowości Lubajny. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie 

       nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda. 

14.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

         zagospodarowania przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi 

         krajowej Nr 7. 

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. 

 

 

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

Oświadczenie w sprawie poparcia stanowiska dotyczącego włączenia Powiatu Ostródzkiego 

do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego. 

Uwag do złożonego wniosku nie zgłoszono. 

 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie wprowadzenie do 

porządku obrad w/w oświadczenia. 

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie zmian do porządku obrad XLIX 

sesji. 

Oświadczenie w sprawie poparcia stanowiska dotyczącego włączenia Powiatu Ostródzkiego 

do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego, wprowadzono jako pkt 

4 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. Oświadczenie w sprawie poparcia stanowiska dotyczącego włączenia Powiatu 

Ostródzkiego do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda  

na lata 2014 – 2022. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej  

oraz zasad jej poboru. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy 

Ostróda projektu uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie nadania statutów sołectwom 

Gminy Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Ostróda na lata 2014 -2018. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych „na żądanie” 

w ciągu drogi powiatowej nr 1230N Ostróda – Lubajny, w miejscowości Lubajny. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie 

       nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda. 

15.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

         zagospodarowania przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi 

         krajowej Nr 7. 

16.   Interpelacje, zapytania radnych i sołtysów. 

17.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

18.   Wolne wnioski i informacje. 

19.   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 XLVIII 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 

XLVIII 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  XLVIII 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 zbycia nieruchomości mienia komunalnego: 

Wójt Gminy Ostróda zarządził przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Ostróda, oznaczoną jako działka 
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nr 3/33 o pow. 0,0138 ha, położoną w obrębie Międzylesie, zbywaną na poprawę 

zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 266/24. 

2. W sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego: 

Wójt Gminy Ostróda zarządził przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomość gruntową jako działka nr 50/4 o pow. 0,0398 ha, położoną w obrębie 

Wirwajdy, zbywaną na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. 

działki nr 50/1. 

3. W sprawie zamiany nieruchomości: 

Wójt Gminy Ostróda, zarządził dokonać zamiany pomiędzy Gminą Ostróda a 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, nieruchomości położonych w 

obrębie Lipowo i Bałcyny. 

4. W sprawie powołania komisji przetargowej: 

Wójt Gminy Ostróda zarządził powołać komisję przetargową w celu przeprowadzenia 

przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin, stanowiącej własność Gminy 

Ostróda, oznaczonej jako działka ew. nr 27/2 o pow. 0,6354 ha. 

5. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego: 

Wójt Gminy Ostróda zarządził przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Ostróda, oznaczoną jako działka 

nr 6/10 o pow. 0,0431 ha, położoną w obrębie Miejska Wola, zbywaną na poprawę 

zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

6. W sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Ostróda: 

Wójt Gminy Ostróda zarządził przeznaczyć do wydzierżawienia część nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako działka nr 348/52, położonej w obrębie Lubajny, 

stanowiącej własność Gminy Ostróda, na okres 3 lat. 

7. W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. 

8. W sprawie powołania komisji przetargowej: 

Wójt Gminy Ostróda zarządził powołać komisję, w celu przeprowadzenia przetargu 

ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin, stanowiącej własność Gminy 

Ostróda, oznaczonej jako działka ew. nr 27/2 o pow. 0,6354 ha. 

9. W sprawie opracowania planu obrony cywilnej. 

10. W sprawie wytycznych i kalendarzowego planu działania na 2014r. w sprawach 

obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 

11. W sprawie rozwiązania umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste: 

Wójt Gminy Ostróda zarządził rozwiązać umowę o oddanie gruntu w użytkowanie 

wieczyste zawartą z Polskim Związkiem Działkowców, w części dotyczącej 

nieruchomości położonej w Gminie Ostróda w obrębie Morliny, oznaczonej działką 

ewidencyjną nr 10/40 o pow. 2,0473 ha. 

 

   Spotkania,  Konferencje, Uroczystości: 

1. Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 

Środowisko”. 

2. Spotkanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym Panem Zdzisławem Sokołowskim. 

3. Spotkanie z Prezesem Animex Foods Maciejem Wojdyło. 

4. Spotkanie z Panem Piotrem Arent. 

5. Spotkanie z Panią Teresą Zdon. 

6. Spotkanie z Panem Czesławem Najmowiczem Burmistrzem miasta Ostróda. 
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7. Spotkanie z ISO Consalting. 

8. Posiedzenie Wspólnych Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

9. Zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych. 

10. Rozstrzygnięcie przetargu na uzbrojenie strefy przedsiębiorczości. 

 

Przygotowanie projektów uchwał: 

 

1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok. 

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda  

na lata 2014 – 2022. 

3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad jej 

poboru. 

4. Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania. 

5. Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ostróda projektu 

uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ostróda. 

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Ostróda na lata 2014 -2018. 

7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie. 

8. Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych „na żądanie”  

w ciągu drogi powiatowej nr 1230N Ostróda – Lubajny w miejscowości Lubajny. 

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości  

na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Zwierzewo i cz. Obrębu Lubajny gm. Ostróda. 

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi  

krajowej Nr 7. 

12.  Oświadczenie w sprawie poparcia stanowiska dotyczącego włączenia Powiatu Ostródzkie do  strefy  

       przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego. 

 

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

uwag. 

Sprawozdanie Wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 4. 

Oświadczenie w sprawie poparcia stanowiska dotyczącego włączenia Powiatu Ostródzkiego 

do strefy przygranicznej objętej zasadami małego ruchu granicznego. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt oświadczenia. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem oświadczenia oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głos. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła oświadczenie zgodnie z przedstawionym projektem. 

Oświadczenie Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie poparcia stanowiska 

dotyczącego włączenia Powiatu Ostródzkiego do strefy przygranicznej objętej zasadami 

małego ruchu granicznego, stanowi załącznik nr 3a do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. 
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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” - 0 głos. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIX/292/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014r.  
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. – stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad.6. 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda  

na lata 2014 – 2022. 

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” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIX/293/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie  

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2014 – 2022. – stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej  

oraz zasad jej poboru. 

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” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIX/294/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014r.  

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad jej 

poboru – stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania. 

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 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIX/295/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie 

podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania – stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ostróda 

projektu uchwały Rady Gminy Ostróda w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy 

Ostróda. 

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Następnie Pan Andrzej Wiczkowski 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 XLIX/296/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ostróda projektu uchwały Rady 

Gminy Ostróda w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Ostróda – stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Ostróda na lata 2014 -2018. 

Projekt uchwały przedstawił Pan Krzysztof  Ruczyński Kierownik Referatu Gospodarki 

Komunalnej. 

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 - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIX/297/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie 

uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Ostróda na lata 2014 – 2018 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 
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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 XLIX/298/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie zamiaru 

utworzenia Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych „na żądanie” 

w ciągu drogi powiatowej nr 1230N Ostróda – Lubajny, w miejscowości Lubajny. 

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” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIX/299/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie 

wstępnej lokalizacji przystanków autobusowych „na żądanie” w ciągu drogi powiatowej 

nr 1230N Ostróda – Lubajny, w miejscowości Lubajny,  stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na 

rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

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 - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIX/300/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego - stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 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 nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o nie czytanie całości uchwały z uwagi na jej obszerne 

zapisy. 
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Wniosek poddany został pod głosowanie. 

-„za wnioskiem oddano – 12 głosów, 

„przeciw” – 1 głos, 

„wstrzymujących się” – 1 głos. 

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

 

Po odczytaniu części projektu uchwały Pan Andrzej Wiczkowski poddał projekt  uchwały pod 

głosowanie. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XLIX/301/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda - stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 15. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi 

krajowej Nr 7. 

Projekt uchwały przedstawił Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu Rolnictwa  

i Gospodarki Przestrzennej. 

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 XLIX/302/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej Nr 7 - stanowi załącznik nr 

14 do protokołu. 

 

Ad. 16, 17, 18 

Interpelacje, zapytania radnych i sołtysów. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Marek Szostek prosił, aby informacje wysyłane, które sołtys otrzymuje do 

wywieszenia na tablicy ogłoszeń kserowany były jednostronnie. 

 

Radna Zofia Stankiewicz przedstawiła informacje na temat afrykańskiego pomoru świń. 

 

Pani Grażyna Ostas sołtys sołectwa Turznica w imieniu sołtysów złożyła na ręce Wójta 

Gminy Ostróda i Przewodniczącego Rady wniosek o zwiększenie diety sołtysa o kwotę 100zł. 

Wniosek stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
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Pan Witold Bojar sołtys sołectwa Idzbark nawiązując do przebudowy drogi nr 7 proponował 

wykorzystać część starej drogi na ścieżkę rowerową. 

 

Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że na takie propozycje jest zbyt późno, ponieważ projekt 

przebudowy drogi jest uzgodniony i zatwierdzony. 

 

Radna Barbara Stabińska zapytała o poczynione kroki w kwestii podwyżek dla opiekunów 

świetlic. Ponadto Pani Stabińska podkreśliła zły stan dróg gminnych a szczególnie brak 

dojazdu do ul. Słoneczna Polana w Starych Jabłonkach. 

 

Głos zabrał Wójt Gminy Ostróda i wyjaśnił, że takich miejsc gdzie nie można dojechać na 

terenie gminy Ostróda jest znacznie więcej.  Pan Wójt nadmienił, że drogi są zmonitorowane i 

plan remontu dróg ustalony, z chwilą poprawy warunków atmosferycznych będą 

podejmowane działania. 

W kwestii podwyżek dla opiekunów świetlic Pan Fijas wyjaśnił, że od dnia 1 marca br. będzie 

zatrudniona osoba do świetlicy w Kątnie. Ponadto Pani Marta Żeberek Dyrektor Gminnego 

Centrum Kulturalno-Bibliotecznego przygotowuje skutki finansowe planowanych podwyżek. 

 

Radny Andrzej Bartnicki prosił Pana Wójta o zajęcie stanowiska w sprawie przebudowy 

drogi na ul. Czarnieckiego. 

Ponadto radny podziękował radnemu Januszowi Sadowskiemu za organizacje turnieju piłki 

nożnej. Radny podkreślił trud i wysiłek pracy kolegi Janusza oraz dostrzegł duże 

zaangażowanie młodzieży.  

 

Wójt Gminy Ostróda przedstawił informacje na temat remontu drogi na ul. Czarnieckiego i 

wyjaśnił, że utrudnienia podyktowane są po części wydaną zgodą starostwa powiatowego na 

odprowadzenie wód w kierunku Jeziora „kajkowskiego”. 

 

Radna Barbara Stabińska wspomniała o kruszejącym poboczu drogi w Kątnie. 

 

Na zakończenie radny Janusz Sadowski przedstawił informacje na temat działalności drużyny 

LKS Płomień Turznica. 

 

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 XLIX  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 14:50. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

    Zaprotokołowała:            Sekretarz obrad:                          Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                          Andrzej Wiczkowski 

 

 


