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       Protokół nr L/2014 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 31 marca 2014r. godz. 9:00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady L Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 9:00. 

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

 

Po stwierdzeniu quorum – aktualnie 15 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 Teresę Ołowską,  

Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Artura Lewartowskiego,  

Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Krzysztofa Ruczyńskiego, Dyrektora Zakładu 

Obsługi Komunalnej Jana Ignaczewskiego oraz radnych i sołtysów z terenu gminy Ostróda. 

Ponadto na sali obrad obecni byli członkowie rady sołeckiej sołectwa Kątno, mieszkaniec 

sołectwa Rudno oraz Pani Teresa Szłykowicz. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Teresie Szłykowicz, która przedstawiła zgłoszone w 

piśmie z dnia 18.03.2014r. uwagi, w którym wzywa Radę Gminy Ostróda do usunięcia 

naruszenia prawa polegającego na ograniczeniu możliwości użytkowania nieruchomości nr 

ew. 73/1 ark. 2 obręb 0024 Ornowo gm. Ostróda wynikającego z uchwały nr XLV/261/2013 z 

dnia 15 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu po zachodniej stronie Jeziora Morliny, gmina Ostróda.  

Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej udzielił 

wyjaśnień na przedstawione w piśmie postulaty. 

Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas udzielił wyjaśnień w kwestii podjętych działań 

zapewniając, że ze strony urzędu nie było żadnej opieszałości w działaniach co zarzuca Pani 

Szłykowicz. 

Radny Andrzej Bartnicki prosił o przeniesienie tematu na inny grunt i zamknięcie dyskusji  

w powyższej sprawie. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odniósł się do całości sprawy i wyjaśnił,  

że Rada Gminy w najbliższym czasie zajmie się niniejszym tematem. 
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Na tym dyskusję zakończono, Pani Teresa Szłykowicz podziękowała i opuściła salę obrad.  

 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady 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 w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu Odnowy Wsi 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem,  

w którym warto żyć...” w 2014r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 

Grunwald dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Grunwald opieką i usługami 

świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie 

Gminy Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo przy ulicy Partyzantów. 

11. Interpelacje, zapytania radnych i sołtysów. 

12.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

13.   Wolne wnioski i informacje. 

14.   Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

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

następujących projektów uchwał: 

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety 

przysługującej sołtysom sołectw Gminy Ostróda. 

2. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania 

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia, najmu i użyczania na okres 

dłuższy niż 3 lata. 

3. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącej się 

Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poszczególne projekty uchwał, proponując 

wprowadzenie ich do porządku obrad po punkcie 5, tj. 

pkt 6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety 

przysługującej sołtysom sołectw Gminy Ostróda.  

pkt 7. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania 

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 

3 lata. 

pkt 8. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

pkt 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącej się 

Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

 

Rada Gminy jednogłośnie (w składzie 15 radnych) wyraziła zgodę na wprowadzenie 

projektów uchwał do porządku obrad L Sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

Ponadto Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas poddał pod głosowanie sprostowanie 

nazwy projektu uchwały, który w pierwotnym projekcie brzmi „w sprawie 

wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 

fundusz sołecki” na brzmienie „projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki”. 

 

Rada Gminy jednogłośnie (w składzie 15 radnych) wyraziła zgodę na zmianę nazwy projektu 

uchwały. 

 

Nowy porządek obrad L 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 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda  

na lata 2014 – 2022. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety 

przysługującej sołtysom sołectw Gminy Ostróda. 

7. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania i 

zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia, najmu i użyczania na 

okres dłuższy niż 3 lata. 

8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącej się 

Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 

środków stanowiących fundusz sołecki. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu Odnowy Wsi 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem,  

w którym warto żyć...” w 2014r. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 

Grunwald dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Grunwald opieką i usługami 

świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie 

Gminy Ostróda. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo przy ulicy Partyzantów. 

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. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XLIX 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 

XLIX 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  XLIX 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 przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat podziału i utworzenia 

niektórych sołectw Gminy Ostróda oraz nadania nowych statutów wszystkim 

sołectwom Gminy Ostróda. 

2. W sprawie nabycia udziałów w nieruchomościach, 

Wójt Gminy Ostróda zarządził nabyć nieodpłatnie na rzecz gminy Ostróda udział 

28/1000 w nieruchomościach położonych w obrębie Kajkowo. 

3. W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Ostróda za 2013 rok. 

4. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego:  

„Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego 

wraz ze specjalistycznym wyposażeniem”. 

Spotkania,  Konferencje, Uroczystości: 

1. Spotkanie z Panem Ryszardem Klonowskim Prezesem firmy EKOBUD. 
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2. Spotkanie z Panem Andrzejem Rosińskim Naczelnikiem Wydziału Budownictwa  

i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostródzie. 

3. Spotkanie z Panem Tadeuszem Błaszkiewicz Wójtem Gminy Dąbrówno. 

4. Spotkanie ze Starosta Ostródzkim Panem Włodzimierzem Brodiukiem. 

5. Spotkanie z Zarządem Dróg Powiatowych. 

6. Spotkanie z przedstawicielem Krajowej Izby Gospodarczej. 

7. Spotkanie z Panią Edytą Jędrzejewską Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej 

Urzędu Wojewódzkiego. 

8. Spotkanie z Pastorem Zbigniewem Reicheltem. 

9. Spotkanie z sołtysami Gminy Ostróda z okazji Dnia Sołtysa. 

10. Zarząd Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

11. Konferencja pt. „Sport i aktywność fizyczna w szkole”. 

12. Otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie. 

13. Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

14. Statutowe Plenarne Posiedzenie Rady Zrzeszenia LZS w Urzędzie Marszałkowskim. 

15. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

Przygotowanie projektów uchwał: 

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

2. Projekt uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda  

na lata 2014 – 2022. 

3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie  

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. 

4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety 

przysługującej sołtysom sołectw Gminy Ostróda. 

5. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 

6. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu Odnowy Wsi 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, 

w którym warto żyć...” w 2014r. 

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 

Grunwald dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Grunwald opieką i usługami 

świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie 

Gminy Ostróda. 

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo przy ulicy Partyzantów. 

9.  Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącej się 

Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

11. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania i 

zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczenia 

na okres dłuższy niż 3 lata. 

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 Teresa Ołowska Skarbnik Gminy Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 
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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 - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 3 głosy. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr L/303/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian 

budżetu gminy na 2014r. - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda  

na lata 2014 – 2022. 

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 - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 3 głosy. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr L/304/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Ad. 6. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej 

sołtysom sołectw Gminy Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady odnosząc się do wniosku sołtysów o podwyższenie diety sołtysa 

poinformował, że Rada wraz z Panem Wójtem przychyla się do wniosku sołtysów i proponuje 

uchwalić zryczałtowane diety miesięczne według następujących zasad: 

- 350 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacja obowiązków i zadań wynikających z 

wykonywania funkcji sołtysa na obszarze sołectwa, 

- 50 zł na pokrycie kosztów związanych z uczestniczeniem w pracach Rady Gminy Ostróda-

bez względu na ich ilość. 

 

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 L/305/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2014r. w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania i wysokości diety przysługującej sołtysom sołectw Gminy 

Ostróda – stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 7. 
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Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania 

nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 

3 lata. 

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 L/306/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2014r. uchylająca 

uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych 

oraz ich wydzierżawienia, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata – stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

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 L/307/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2014r. uchylająca 

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na 

rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącej się 

Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 

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 L/308/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2014r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej 

Organizacji Turystycznej - stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 

stanowiących fundusz sołecki. 

Uwag nie zgłoszono. 
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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 L/309/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2014r. w sprawie 

wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz 
sołecki - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 

zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda powiedział, że sytuacja ekonomiczna Zakładu 

Obsługi Komunalnej jest na dobrym poziomie, dlatego ceny wody i ścieków nie ulegają 

podwyżce. 

Radny Andrzej Bartnicki stwierdził, że coraz więcej mieszkańców podłącza się do kanalizacji 

ponadto funkcjonuje zakład w Górkach, dlatego oczekiwałby na obniżkę taryf.  

Pan Jan Ignaczewski dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej odpowiedział, że liczba tych 

osób nadal nie jest zadawalająca. Ponadto dyrektor przedstawił zakres działalności zakładu. 

Więcej 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 L/310/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2014r. w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego 

odprowadzania ścieków - stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem,  

w którym warto żyć...” w 2014r. 

 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski przedstawił projekt uchwały sołtysom z 

terenu gminy Ostróda, a następnie zarządził 5 minut przerwy. 

 

Po przerwie przystąpiono do kontynuacji pkt 12 porządku obrad.   

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu członkom Rady Sołeckiej sołectwa Kątno, którzy 

przedstawili działalność lokalnych mieszkańców w sołectwie i wnioskowali o zgłoszenie 

sołectwa Kątno do Programu Odnowy Wsi... 

 

Następnie Sołtys sołectwa Giętlewo wnioskowała o zakwalifikowanie sołectwa Giętlewo do 

projektu. 
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Kolejny wniosek wyrażający chęć przystąpienia do programu złożył Pan Ryszard Doliński 

sołtys sołectwa Lubajny. 

W chwili obecnej sale obrad opuścił radny Janusz Sadowski. Aktualnie w sesji uczestniczy 14 

radnych. 

W wyniku zgłoszonych trzech sołectw Przewodniczący Rady po konsultacji z Panem Wójtem 

zaproponował, wpisać do programu sołectwo Giętlewo i Kątno i poinformował, że sołectwo 

Lubajny otrzyma środki z budżetu gminy w wysokości przewidzianej w programie. 

 

Uwag do przedstawionej propozycji Pana Andrzeja Wiczkowskiego 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, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr L/311/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2014r. w sprawie 

zgłoszenia sołectw do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

„Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć...” w 2014r. - stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Grunwald 

dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Grunwald opieką i usługami świadczonymi przez 

Środowiskowy Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie Gminy Ostróda. 

Uwag 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 L/312/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2014r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Grunwald dotyczącego objęcia 

mieszkańców Gminy Grunwald opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy 

Dom Samopomocy funkcjonujący na terenie Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

 

Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo przy ulicy Partyzantów. 

 

Przewodniczący Rady poinformował o dnia 28.02.2014r. wpłynęła uwaga Pani Anety 

Gawenda - Kalinowskiej do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

części miejscowości Wałdowo przy ul. Partyzantów. 

Pan Wiczkowski przedstawił treść uwagi a następnie poddał uwagę pod głosowanie. 

 

Rada Gminy jednogłośnie w składzie 14 radnych nie uwzględniła uwagi Pani Anety Gawenda 

– Kalinowskiej. 
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Z uwagi na obszerny zakres projektu uchwały Przewodniczący Rady złożył wniosek o nie 

czytanie całości projektu uchwały. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” wnioskiem Przewodniczącego Rady oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

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

 

Przewodniczący Rady odczytał część projektu uchwały a następnie poddał projekt pod 

głosowanie. 

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 L/313/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2014r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części 

miejscowości Wałdowo przy ulicy Partyzantów - stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 15, 16, 17 

Interpelacje, zapytania radnych i sołtysów. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Szymonowi Woźniak przedstawicielowi 

Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Wsi Rudno, który postulował o remont drogi 

gruntowej do Brzydowa, udrożnienie przepustów oraz wprowadzenie zakazu dla 

samochodów ciężarowych. Pan Woźniak uważa, że remont takiej drogi odciążyłby ruch na 

drodze powiatowej. 

 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że Starostwo Powiatowe w Ostródzie wystąpiło o 

partycypacje w kosztach remontu tejże drogi powiatowej. Pan Wójt nadmienił, że powiat 

będzie realizował dwa projekty remontów dróg, Klonowo i Turznica. Ponadto przygotowana 

jest dokumentacja na chodnik w Smykowie. 

 

Pan Szymon Woźniak proponował wprowadzić ulgi z tytułu podatków dla emerytów  

i rencistów, jako rekompensata za uciążliwości zakładu w Rudnie. 

 

Pan Andrzej Wiczkowski udzielił wyjaśnień w zakresie obowiązujących ulg określonych  

w obowiązującej uchwale rady. Dodał, że rada nie może rozgraniczać właścicieli gruntów. 

 

Radny Tomasz Klimecki stwierdził, że uciążliwości zakładu Rudno są duże i skoro dochód za 

składowanie odpadów odprowadzany jest do budżetu gminy to warto byłoby się pochylić  

w stronę mieszkańców Rudna. 

 

Radny Andrzej Bartnicki wtrącił, że ustawa została podpisana a następnie zapytał pana wójta, 

czy rozebrane wiaty autobusowe zostaną ustawione. 
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Następnie radny podziękowała panu wójtowi za podjęte działanie w kierunku remontu drogi 

na ul. Czarnieckiego. 

Kolejne podziękowania radny skierował w kierunku Ochotniczej Straży Pożarnej za podjęte 

działania zabezpieczające w rozminowywaniu terenu w Ostrowinie. 

  

Następnie Radny Andrzej Bartnicki zwrócił uwagę Przewodniczącemu Rady o naruszenie 

porządku obrad w kwestii procedur wyjaśniania sprawy wnioskowane przez Panią Teresę 

Szłykowicz. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że sesja otwarta jest dla wszystkich obywateli, mogą w niej 

uczestniczyć zainteresowani a udzielając w pierwszej kolejności głosu zainteresowanej 

podyktowane było poszanowaniem jej czasu. 

 

W dalszej części Wójt Gminy Ostróda odpowiadając na pytanie radnego w sprawie wiat 

autobusowych wyjaśnił, że w tej sprawie uzyska informacje i o dalszych czynnościach 

poinformuje radnego. 

 

Następnie Pani Iwona Farasiewicz sołtys sołectwa Grabin poruszyła temat braku pojemników 

przez wielu mieszkańców sołectwa. Wnioskowała o remont drogi do Państwa Chodań. 

Ponadto nadmieniła, że firma Recycling po opróżnieniu pojemników nie stawia ich na 

właściwe miejsce. 

 

Radny Andrzej Bartnicki uważa, że nie ma żadnej zmiany na lepsze od wejścia w życie nowej 

ustawy. Dodał, że śmieci nadal leżą w lasach i brak jest konsekwencji. 

 

Pan Wójt poinformował, że proces monitoringu rozpoczął sią w gminie Ostróda. Pan Wójt 

prosił o cierpliwość.  Dodał, że osoby które nie złożyły deklaracji poniosą konsekwencję i 

będą musiały zapłacić.  

 

Radny Marek Szostek wnioskował o ustawienie pojemników na odbiór odpadów 

wielkogabarytowych w miejscowości na terenie gminy. 

 

Pani Maria Sosnowska sołtys sołectwa Wałdowo wnioskowała o ustawienie koszy na śmieci 

na przystanku autobusowym oraz placu zabaw. 

 

Pan Bogusław Fijas stwierdził, że uwaga jest słuszna i w tej sprawie należy zgłosić się do 

urzędu. 

 

Pani Teresa Pych mówiła o zbyt rzadkim opróżnianiu pojemników na plastik. 

 

Radna Barbara Stabińska prosiła o udzielenie informacji na temat remontu drogi do Kątna. 

Pan Bogusław Fijas udzielił wyjaśnień na zadane pytania radnej.  

 

Radna Stabińska powiedziała, że do urzędu wpłynęło pismo od mieszkańców Starych 

Jabłonek, przy ul. Pięknej w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Radna 

prosiła, aby w tej kwestii podjąć rozmowę z mieszkańcami w sprawie partycypacji  

w kosztach zmiany planu. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że ze sprawą zaznajomi się dogłębnie, tym bardziej że temat ma 

historię kilkuletnią i o podjętych czynnościach poinformuje mieszkańców i radną. 
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Sołtys Tadeusz Filipek zgłosił problem uciążliwości kontenerów do odzieży PCK. 

 

Wójt Gminy Ostróda zapewnił, że tematem zajmie się w najbliższym czasie. 

 

Sołtys sołectwa Rudno Zbigniew Wójcik zapytał kiedy będzie budowany chodnik  

w Smykówku. Następnie zgłosił problem złego odprowadzenia wód deszczowych z dróg, 

które podtapiają pola. 

 

Pan Wójt odpowiadając panu sołtysowi w kwestii budowy chodnika wyjaśnił, że jest to temat 

wspólny z Radą Powiatu, gmina takimi środkami nie dysponuje, natomiast w kwestii dróg 

Pan Wójt stwierdził, że sprawę wyjaśni. 

 

Więcej uwag i informacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 1. 

Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski  zamknął 

obrady L  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 11:20. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

    Zaprotokołowała:            Sekretarz obrad:                          Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                          Andrzej Wiczkowski 

 

 


