
 

1 

 

       Protokół nr LI/2014 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 kwietnia 2014r. godz. 9:00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

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

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 Teresę Ołowską,  

Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Artura Lewartowskiego,  

Grzegorza Pietruchę zastępcę Prezesa firmy Ekobud, Zymunta Fleszara Prezesa Związku 

Nauczycielstwa Polskiego 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. 

 

Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Grzegorzowi Pietrucha 

Zastępcy Prezesa firmy Ekobud, który przedstawił założenia firmy wobec projektu uchwały w 

sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

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

Zasadnicza zmiana planu polegałaby na dopuszczenie zabudowy szeregowej oraz zabudowy 

wielorodzinnej, głównie przy projektowanej drodze krajowej nr 16.  

 

W chwili obecnej przybył radny Jan Żeberek, aktualnie uczestniczy 14 radnych. 

 

Następnie pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej 

przedstawił informacje na temat procedury uchwalania planu. 

 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że podjęcie uchwały przez Radę w dniu 

dzisiejszym nie skutkuje uchwaleniem planu, lecz wszczęciem procedury, która trwać będzie 

około jednego roku. Pan Wójt dodał, że stroną w tej sprawie będą mieszkańcy. 
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Przewodniczący Rady uważa, że bardzo dobrze się stało, że na początku planowania Rada 

uzyskała wyjaśnienia od kompetentnych osób. Mówił, że gmina powinna stwarzać takie 

warunki, żeby można było inwestować na terenie, wówczas korzyści są w podatkach. Pan 

Wiczkowski prosił o zabranie głosu w tej sprawie przez radnego i sołtysa z miejscowości 

Kajkowo. 

 

Radny Andrzej Bartnicki powiedział, że temat jest niewątpliwie trudny i uważa, że w całym 

procesie powinni brać udział mieszkańcy. Prosił aby wszystkie interesy były uszanowane. 

Nadmienił, że w tym temacie potrzebna będzie debata. 

 

Pan Henryk Milewski sołtys sołectwa Kajkowo poinformował, że dnia 14.05.2014r. o godz. 

18:00 odbędzie się zebranie wiejskie, którego tematem będzie dzisiejsza rozmowa. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusje w tym temacie i dziękując Panu Grzegorzowi 

Pietrucha za przybycie przystąpił do realizacji porządku obrad LI Sesji rady Gminy Ostróda. 

 

Salę obrad opuścił Pan Grzegorz Pietrucha Zastępca firmy Ekobud. 

 

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 utworzenia Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

i gimnazjów prowadzonych przez gminę Ostróda oraz granic ich obwodów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw  

z zakresu administracji  rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko – budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, 

obręb Kajkowo, gmina Ostróda. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, 

Górka i Lipowiec. 

12.   Interpelacje, zapytania radnych i sołtysów. 

13.   Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

14.   Wolne wnioski i informacje. 

15.   Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

 

Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas złożył następujące wnioski: 

I wniosek:  

Zdjąć pkt 9. Porządku obrad, tj: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko – budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

II wniosek: 

Wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały: 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości 

Stare Jabłonki na lata 2013-2020. 

III wniosek: 

Wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały: 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości 

Turznica na lata 2013-2020. 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie poszczególne wnioski: 

I wniosek:  

Zdjąć pkt 9. Porządku obrad, tj: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko – budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 



 

4 

 

Rada Gminy większością głosów wyraziła zgodę na zdjęcie pkt 9. porządku obrad, tj: 

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko – budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

II wniosek: 

Wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały: 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości 

Stare Jabłonki na lata 2013-2020. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Stare 

Jabłonki na lata 2013-2020. 

 

III wniosek: 

Wprowadzić do porządku obrad projekt uchwały: 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości 

Turznica na lata 2013-2020. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na wprowadzenie do porządku obrad projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Turznica 

na lata 2013-2020. 

 

Nowy porządek obrad LI 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 utworzenia Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

i gimnazjów prowadzonych przez gminę Ostróda oraz granic ich obwodów. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z 

zakresu administracji  rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 
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9.  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy     

Miejscowości Stare Jabłonki na lata 2013-2020. 

9a.    Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy  

         Miejscowości Turznica na lata 2013-2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, 

obręb Kajkowo, gmina Ostróda. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, 

Górka i Lipowiec. 

12. Interpelacje, zapytania radnych i sołtysów. 

13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

14. Wolne wnioski i informacje. 

15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad L 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 L 

sesji.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 

14 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  L 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: 

 

Wójt Gminy Ostróda wydał Zarządzenia: 

 

1. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 rok. 

2. w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Referatów i równorzędnych 

im komórek organizacyjnych, 

3. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2014, 

4. w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod 

nazwą: ,,Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy 

Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury”, 

 

5. w sprawie nabycia odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomości niezabudowanej, 

oznaczonej jako działka ew. Nr 370/1 o pow. 0,4432 ha, położoną w obrębie Lubajny, 
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6. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, położonych 

w obrębie i miejscowości Tyrowo, stanowiących własność Gminy Ostróda :  działka 

nr 675/10 o pow. 0,2182 ha;  działka nr 675/31 o pow. 0,2377 ha; działka nr 675/32 o 

pow. 0,2283 ha. 

7. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Referenta do spraw utrzymania 

budynków komunalnych, 

8. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze nieodpłatnego przekazanej przez Polskie 

Koleje Państwowe Spółka Akcyjna Oddział Gospodarowania Nieruchomościami  

w Gdańsku nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 524/5, położonej w obrębie 

Samborowo. 

9. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego i przeznaczenie do sprzedaży  

w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy 

Ostróda, oznaczonej jako działka nr 73 o pow. 0,0200 ha, położonej w obrębie 

Turznica, zbywanej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. 

działki nr 96.    

Spotkania,  Konferencje, Uroczystości: 

1. Podpisanie umowy z WFOŚiGW w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 

„Porządkowanie gospodarki wodnej-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez 

budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Zajączki”. 

2. Konkurs wiedzy pożarniczej w Brzydowie. 

3. Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w Łukcie. 

4. 5-lecie Funkcjonowanie Centrum „OKEY”. – 5 –lecie. 

5. Konferencja pt. „Światowy Dzień Zdrowia” – CUP. 

6. Uroczystość Ekologiczna w Przedszkolu w Starych Jabłonkach. 

7. Spotkanie z przedstawicielami Firmy Eurocash S.A. 

8. Spotkanie z przedstawicielami Firmy Energa. 

9. Spotkanie z przedstawicielem Firmy OPB. 

10. Spotkanie z Dyrektorem Technicznym Animex Food Morliny. 

11. Spotkanie w Nadleśnictwie Stare Jabłonki. 

12. Posiedzenie Zarządu Gminnego OSP RP. 

13. Światowy Dzień Książki w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym 

 w Samborowie. 

14. Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

15. Zebrania wiejskie w sołectwach. 

 

Przygotowanie projektów uchwał: 

 

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

2. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie. 

3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

i gimnazjów prowadzonych przez gminę Ostróda oraz granic ich obwodów. 
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4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw  

z zakresu administracji  rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych. 

5. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

6. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko – budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, 

obręb Kajkowo, gmina Ostróda. 

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, 

Górka i Lipowiec. 

9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy 

Miejscowości Stare Jabłonki na lata 2013-2020. 

10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy 

Miejscowości Turznica na lata 2013-2020. 

 

Radny Andrzej Bartnicki odnosząc się do zarządzenia w sprawie powołania Komisji 

Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie 

Gminy Ostróda, prosił o informacje. 

 

Pan Bogusław Fijas udzielił radnemu wyjaśnień w zakresie zatrudnienia referenta do spraw 

utrzymania budynków komunalnych.  

Więcej uwag nie zgłoszono. 

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. 

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 LI/314/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie 

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

 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr LI/315/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

i gimnazjów prowadzonych przez gminę Ostróda oraz granic ich obwodów. 

 

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 LI/316/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez 

gminę Ostróda oraz granic ich obwodów – stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu 

administracji  rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

 

Radny Andrzej Bartnicki prosił o wystosowanie pisma do Wojewody o zwiększenie środków 

na zadanie, gdyż kwota 1.000zł nie jest adekwatna do potrzeb. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że uwaga radnego jest słuszna, jednak gdyby gmina nie 

otrzymała żadnej kwoty, to należy zająć się utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 15 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 LI/317/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie 

przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji  rządowej, 

dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 
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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 LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz 

ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości 

Stare Jabłonki na lata 2013-2020. 

 

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 LI/319/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie 

zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki na lata 

2013-2020 - stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 9a. 

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości 

Turznica na lata 2013-2020. 

 

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 LI/320/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie 

zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Turznica na lata 2013-

2020 - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 10. 
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Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, obręb Kajkowo, gmina 

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 LI/321/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 

zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, obręb Kajkowo, gmina Ostróda - stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania 

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

 

Radny Andrzej Bartnicki przypomniała o podjętej uchwale  Rady Gminy Ostróda w 2008r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części 

obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec i zawartych w niej założeniach. 

 

Więcej 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 - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr LI/322/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gmina 

Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec - stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

 

Ad. 15, 16, 17 

Interpelacje, zapytania radnych i sołtysów. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Tomasz Klimecki poinformował, że Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych Sp. z o.o. w Rudnie będzie zajmował się sprzedażą pojemników – koszt 50 zł.  

 

Radny Andrzej Bartnicki ponownie poruszył problem rozebranych przystanków 

autobusowych. 

Następnie radny powiedział, że mieszkańcy przypisali radnym i gminie posadzenie drzew 

przy składowisku śmieci w Morlinach w zamian za ich wywiezienie, prosił o wyjaśnienie. 
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Pan Bogusław Fijas poinformował, że drzewa sadzone są w ciągu  drogi krajowej nr 16 i 15 i 

nie dotyczy to gminy. W kwestii śmieci na składowisku w Morlinach Pan Wójt nadmienił, że 

obowiązek wywiezienia tych śmieci należy do Starosty Ostródzkiego i wiadome jest, że 

Marszałek Województwa odstąpi od opłaty marszałkowskiej. 

 

Radny Andrzej Bartnicki nawiązując do odbytych igrzysk sportowych apelował o 

informowanie radnych o uroczystościach. Dodał, że może część radnych chciałaby w nich 

uczestniczyć.  

 

Radny Janusz Sadowski poinformował, że będzie organizowany impreza sportowa na Orliku 

w Samborowie, na którą będą zaproszeni między innymi radni. 

 

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 LI  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 10:50. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

    Zaprotokołowała:            Sekretarz obrad:                          Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                          Andrzej Wiczkowski 

 

 


