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       Protokół nr LII/2014 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 15 maja 2014r. godz. 13:00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady LII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00. 

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 Teresę Ołowską,  

Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Artura Lewartowskiego, Grażynę 

Pydyn Inspektora Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej 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. 

 

W chwili obecnej Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski w imieniu Rady wręczył 

Pani Grażynie Pydyn Inspektorowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej  kwiaty i 

podziękowania z okazji przejścia pracownika na emeryturę.  

     

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołała Janusza Sadowskiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Na wniosek Przewodniczącego Rady radni jednogłośnie wyrazili 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 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko – budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

8. Interpelacje, zapytania radnych i sołtysów. 

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad LI 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 LI 

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  LI 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 powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Podinspektor ds. 

zagospodarowania przestrzennego. 

2. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia 

wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. 

3. w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod 

nazwą: ,,Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo 

poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości 

Zajączki”. 

4. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy za 2013 rok. 

5. w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod 

nazwą: ,,Przebudowa nawierzchni ulicy Ogrodowej w Kajkowie wraz z budową sieci 

kanalizacji deszczowej”. 

6. w sprawie powołania komisji do przejęcia mienia od Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ostródzie. 
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7. w sprawie nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości 

Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomości. 

8. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Rudno, oznaczoną jako działka ew. nr 

66/9 o powierzchni 4,5100 ha i działka ew. nr 75/13 o powierzchni 0,4200 ha. 

   Spotkania,  Konferencje, Uroczystości: 

1. Gminne Obchody Dnia Strażaka. 

2. Obchody Dnia Flagi Narodowej. 

3. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja. 

4. Spotkanie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Stare Jabłonki. 

5. Spotkanie ze Związkiem Stowarzyszeń w Łukcie, dotyczące nowej perspektywy 

finansowej na lata 2014-2020. 

6. Wyjazdowy Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 

Środowisko”. 

7. Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

8. Udział w zebraniach wiejskich. 

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 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 

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

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

Ponadto, Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda przedstawił aktualne informacje na temat 

składowiska śmieci w Morlinach i ciążącego na starostwie obowiązku rozwiązania tego 

problemu. 

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 LII/323/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 maja 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. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
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Uwag nie zgłoszono. 

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 LII/324/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2014-2022 – stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu.  

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

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 LII/325/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 maja 2014r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu – stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

Ad. 7. 

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

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

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 LII/326/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 maja 2014r. w sprawie 

przyznania dotacji na prace konserwatorsko – budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków – stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad.8,9,10. 

Interpelacje, zapytania radnych i sołtysów. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy członkowie Zarządu Związku rozmawiają o zniesieniu 

składki członkowskiej gmin należących do związku. 
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Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego 

„Czyste Środowisko” dopiero po upływie roku, tj. w miesiącach sierpień, wrzesień będzie 

miał pełny obraz ściągalności opłat za wywóz odpadów  i wówczas dokona analizy budżetu 

związku.  

 

Radny Andrzej Bartnicki wnioskował o przygotowanie nowego projektu uchwały w sprawie 

ilości sprzedaży punktów alkoholowych oraz ich zasad na terenie gminy Ostróda. 

 

Następnie Pan Bogusław Fijas na wniosek sołtysa sołectwa Rudno Pana Zbigniewa Wójcik 

udzielił wyjaśnień w sprawie budowy chodnika w miejscowości Smykowo. Pan Wójt 

podkreślił, że  obecnie budowane chodniki pokrywane są ze środków funduszy sołeckich. 

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał Pana Wójta „czy jest coś wiadome w sprawie uruchomienia 

linii ZKM do miejscowości Rudno”.  

 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że nie słyszał o takiej linii, natomiast kontynuowane są 

rozmowy w zakresie linii Kajkowo-Szafranki – ul. Jaracza. 

  

Na zakończenie Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda, zaprosił obecnych radnych  

i sołtysów na Rajd Rowerowy Dylewska Góra, który odbędzie się dnia 24 maja 2014r. godz. 

11:00.  

 

Więcej uwag i informacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 11. 

Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski  zamknął 

obrady LI  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 13:50. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

    Zaprotokołowała:            Sekretarz obrad:                          Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                 Janusz Sadowski                          Andrzej Wiczkowski 

 

 


