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       Protokół nr LIV/2014 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 30 lipca 2014r. godz. 14:00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

 

Po stwierdzeniu quorum – aktualnie 11 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, Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Artura 

Lewartowskiego,  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  Przewodniczący Rady powołał radnego Dominika Serafin 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał proponowany porządek obrad, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ostróda. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/40 położonej w obrębie  

i miejscowości Morliny gmina Ostróda. 

7. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10.  Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.    

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad LIII 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 LIII 

sesji.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 11 radnych, głosowało 

11 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  LIII 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 wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 

Gminy Ostróda jako działka nr 6/11, położonej w obrębie Miejska Wola, stanowiącej 

własność Gminy Ostróda, na okres 3 lat, 

2. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych 

Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych, 

3. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, 

4. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  

w Pietrzwałdzie, 

5. w sprawie:  ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących 

własnością pracodawcy, używanych przez pracownika do odbycia podróży służbowej 

i do jazd lokalnych oraz wzoru wniosku o wyrażenie zgody na przejazd w podróży 

służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy, 

6. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego ( dotyczy lokalu mieszkalnego 

w Kraplewie), 

7. w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod 

nazwą: ,,Dowóz uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku 

szkolnym 2014/2015”, 

8. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu  

- za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego: I STREFA    - 1,87 zł  

II STREFA   - 1,49 zł III STREFA  - 1,20 zł 

- za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego: I STREFA    - 0,30 zł II 

STREFA   - 0,29 zł, III STREFA  - 0,28 zł 

9. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż prawa własności działek 

niezabudowanych, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo. 

Spotkania,  Konferencje, Uroczystości: 

1. Zebranie wiejskie w Kraplewie. 

2. Spotkanie Rady Fundacji „ATUT”- Ostródzkie Centrum Biznesu. 

3. Spotkanie w Kajkowie dot. ul. Ogrodowej. 

4. Spotkanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska- Elbląg. 
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5.  Przekazanie placu budowy w Zajączkach. 

6. Otwarcie boiska w Starych Jabłonkach. 

7. Spotkanie w Kuratorium Oświaty- Olsztyn. 

8. Spotkanie w sprawie Dożynek. 

9. Spotkanie z Prezesem Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Panem 

Jarosławem Marcinkiewiczem. 

10. Zakończenie inwestycji pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych-etap II 

Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój”- W. Wieś 

11. Święto Policji połączone z 95 rocznicą powstania Policji Państwowej- GOK w Łukcie. 

12. Spotkanie ze Stowarzyszeniem Bursztynowego Szlaku Św. Jakuba. 

13. Spotkanie z Panem Waldemarem Kowalkowskim z  Osi Food Solutions. 

14.  Wspólne Posiedzenie Komisji. 

15. Spotkanie z Panem Zbigniewem Dąbrowskim z Agencji Nieruchomości Rolnych 

16. Spotkanie z Nadleśniczym Starych Jabłonek Wojciechem Wiecińskim. 

Przygotowanie projektów uchwał: 

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ostróda. 

2.Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

3.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/40 położonej w obrębie  

i miejscowości Morliny gmina Ostróda. 

 

Ponadto w tym punkcie Pan Bogusław Fijas poinformował o złożonym proteście grupy 

kilku mieszkańców Tyrowa wobec planowanej inwestycji Firmy Eurocash.  

 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy na etapie wyłożenia planu były składane protesty. 

 

Artur Lewartowski Kierownik Referatu RGP wyjaśnił, że na etapie wyłożenia planu 

protestów nie było i dodał, że gdyby były, to wówczas Rada musiałaby rozpatrywać na 

sesji. 

Radna Barbara Stabińska zaproponowała zorganizować w tym celu spotkanie 

wyjaśniające. Radna uważa, że wszelkie protesty blokują inwestycje, która niesie za sobą 

miejsca pracy. 

 

Bogusław Fijas nadmienił, że aktualnie opracowywany jest raport oddziaływania na 

środowisko, należy uzbroić się w cierpliwość, gdyż każdy protest przedłuża procedurę o 

kolejne trzy tygodnie. 

Następnie Wójt Gminy Ostróda przybliżył temat inwestycji kanalizacyjnej w Zajączkach, 

unieważnionym konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie oraz przyjętym 

wniosku na termomodernizacje obiektów Oświatowych w gminie Ostróda. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ostróda. 
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Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr LIV/340/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie 

ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i 

opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ostróda - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr LIV/341/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie zbycia 

nieruchomości mienia komunalnego – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/40 położonej w obrębie i miejscowości 

Morliny gminy Ostróda.   

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr LIV/342/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działki Nr 10/40 położonej w obrębie i miejscowości Morliny gmina Ostróda – 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 7, 8,9. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wolne wnioski i informacje. 



 

5 

 

Radna Magdalena Muraszko zasygnalizowała o nieprawidłowościach jakie powstały  

w okolicach Durąga w związku z montażem światłowodów internetu szerokopasmowego. 

 

Pan Bogusław Fijas odpowiedziała, że gmina bezpośredniego wpływu na inwestycje nie ma 

ale sygnał do powiatu zostanie zgłoszony. 

 

Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowin zgłosiła problem dostępu do wody  

w miejscowości Ostrowin. 

 

Sołtys sołectwa Rudno Zbigniew Wójcik wnioskował o budowę chodnika w miejscowości 

Rudno – Smykowo. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że jeśli znajdą się oszczędności to zostaną podjęte 

działania budowy chodnika. Pan Fijas widzi potrzebę budowy chodnika w tym obrębie 

szczególnie ze względów bezpieczeństwa. 

 

Pani Grażyna Ostas sołtys sołectwa Turznica (radna Rady Powiatu) potwierdziła, że na 

posiedzeniach zarządu prowadzone są rozmowy o budowie chodnika w Rudnie. 

 

Następnie głos zabrał Pan Szymon Wożniak Przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników 

Mazurskiej Wsi Rudno i Jankowiec, który zaprosił Komisję Wyjazdową Rady Gminy w celu 

sprawdzenia stanu zaawansowania robót rewitalizacji mazurskiego cmentarza w Rudnie, 

przeprowadzonych w ramach działalności społecznej mieszkańców wsi. 

 

Zaproszenie oraz zdjęcia cmentarza przed i po podjęciu prac rewitalizacyjnych, stanowią 

załącznik nr 7 do protokołu  

 

Na zapytanie sołtysa Morlin Henryka Krużewskiego Wójt Gminy Ostróda udzielił wyjaśnień 

w zakresie składowiska śmieci w Morlinach oraz określił położenie działki nr 10/40 

w Morlinach. 

  

Więcej uwag i informacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 10. 

Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski  zamknął 

obrady LIV  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 14:30. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

    Zaprotokołowała:            Sekretarz obrad:                          Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                 Dominik Serafin                          Andrzej Wiczkowski 

 


