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       Protokół nr LVI/2014 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 25 września 2014r. godz. 13:00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

 

Po stwierdzeniu quorum  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, Skarbnika 

Gminy Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską, Dyrektora Zakładu Obsługi 

Komunalnej w Ostróda Jana Ignaczewskiego 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 Andrzej Wiczkowski odczytał proponowany porządek obrad, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad LV Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Rudno i utworzenia sołectwa 

Smykowo. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Wirwajdy i utworzenia sołectwa 

Nastajki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Lipowo i utworzenia sołectwa 

Bałcyny. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Pietrzwałd i utworzenia sołectwa 

Ryn oraz sołectwa Zajączki. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy sołectwa oraz nadania statutów 

sołectwom Gminy Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego 

pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostródzkiemu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Ostróda 

dotyczących działalności w zakresie telekomunikacji. 
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15. Interpelacje i 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 złożył wniosek o zmianę  porządku obrad, proponując wprowadzenie  

projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Kajkowo. 

Rada gminy jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Kajkowo wprowadzono 

po pkt 14, jako pkt 15. 

Porządek obrad po zmianach przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad LIV Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Rudno i utworzenia sołectwa 

Smykowo. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Wirwajdy i utworzenia sołectwa 

Nastajki. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Lipowo i utworzenia sołectwa 

Bałcyny. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Pietrzwałd i utworzenia sołectwa Ryn 

oraz sołectwa Zajączki. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy sołectwa oraz nadania statutów sołectwom 

Gminy Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego 

pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Ostróda dotyczących 

działalności w zakresie telekomunikacji. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Kajkowo. 

16. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

18. Wolne wnioski i informacje. 

19.  Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.    

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad LV Sesji Rady Gminy był 

wyłożony do wglądu na stanowisku d/s obsługi Rady jak i dostępny jest na sesji.  

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad LV 

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  LV 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 Wójta Gminy Ostróda: 

1. W sprawie nabycia w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję 

Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda 

nieruchomości położonych w obrębie Smykówko. 

2. W sprawie zmiany zarządzenia określającego zasady przekazywania i rozliczania 

dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie. 

3. W sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod 

nazwą: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Pietrzwałdzie”. 

Spotkania,  Konferencje, Uroczystości: 

1. Dożynki Gminne w Durągu. 

2. Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

3. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

4. Zebrania wiejskie w sołectwach. 

5. Jubileusz 100-ych urodzin Pani Reginy Ruszczak z Idzbarka. 

6. Udział w Dożynkach Wojewódzkich w Olsztynku. 

7. Światowy Dzień Monitoringu Wody. 

8. Odbiór techniczny drogi Międzylesie – Ruś Mała. 

Przygotowanie projektów uchwał: 

1. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok. 

2. Projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Rudno i utworzenia sołectwa 

Smykowo. 

3. Projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Wirwajdy i utworzenia sołectwa 

Nastajki. 

4. Projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Lipowo i utworzenia sołectwa 

Bałcyny. 

5. Projekt uchwały w sprawie podziału sołectwa Pietrzwałd i utworzenia sołectwa 

Ryn oraz sołectwa Zajączki. 

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy sołectwa oraz nadania statutów 

sołectwom Gminy Ostróda. 

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda. 

8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia zakładu 

budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu 

statutu. 

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostródzkiemu. 

10. Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 
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11. Projekt uchwały w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Ostróda 

dotyczących działalności w zakresie telekomunikacji. 

12. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Kajkowo. 

 

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono. 

Sprawozdanie Wójta, stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła 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 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 LVI/347/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014r. w sprawie 

zmian budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5. 

W tym punkcie Przewodniczący Rady na sekretarza obrad powołał radnego Dominika 

Serafina Wiceprzewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę. 

 

Następnie Andrzej Wiczkowski odczytał projekt  uchwały w sprawie podziału sołectwa 

Rudno i utworzenia sołectwa Smykowo. 

 

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 LVI/348/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014r. w sprawie 

podziału sołectwa Rudno i utworzenia sołectwa Smykowo – stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu.  

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Wirwajdy i utworzenia sołectwa Nastajki. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
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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 LVI/349/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014r. w sprawie 

podziału sołectwa Wirwajdy i utworzenia sołectwa Nastajki -  stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Lipowo i utworzenia sołectwa Bałcyny. 

 

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 LVI/350/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014r. w sprawie 
podziału sołectwa Lipowo i utworzenia sołectwa Bałcyny – stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału sołectwa Pietrzwałd i utworzenia sołectwa Ryn oraz 

sołectwa Zajączki. 

 

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 LVI/351/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014r. w sprawie 

podziału sołectwa Pietrzwałd i utworzenia sołectwa Ryn oraz sołectwa Zajączki – 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy sołectwa oraz nadania statutów sołectwom Gminy 

Ostróda. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 



 

6 

 

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 LVI/352/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014r. w sprawie 

zmiany nazwy sołectwa oraz nadania statutów sołectwom Gminy Ostróda - stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu 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 LVI/353/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014r. w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. 

„Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu. 

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 LVI/354/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej 

w Ostródzie” i nadania mu statutu  - stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Ad.12. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 

 

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. 
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr LVI/355/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu - stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

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 LVI/356/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014r. w sprawie 

zbycia nieruchomości mienia komunalnego - stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Wójta Gminy Ostróda dotyczących 

działalności w zakresie telekomunikacji. 

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 LVI/357/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014r. w sprawie 

kierunków działania Wójta Gminy Ostróda dotyczących działalności w zakresie 

telekomunikacji - stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Ad. 15. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Kajkowo. 

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 LVI/358/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 września 2014r. w sprawie 

nadania nazwy placowi w miejscowości Kajkowo - stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Ad.16,17,18. 
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Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Andrzej Bartnicki w imieniu mieszkańców Cibor wnioskował o naprawę zjazdu  

z drogi powiatowej w miejscowości Cibory. 

 

Następnie radny Bartnicki odnosząc się do planowanej budowy parkingu dla pracowników 

przy bazie ZOK-u w Kajkowie uważa, że bardziej zasadne jest wydatkowanie kwoty 50 tys. 

na inwestycje wodno-kanalizacyjne. 

 

Jan Ignaczewski Dyrektor ZOK w Ostródzie wyjaśnił, że kwota 50 tys. pochodzi z nadwyżki  

z poprzedniego roku. Dodał, że zakład budżetowy nie jest powołany do realizacji inwestycji  

a planowany parking jest konieczny, tak samo jak chodnik np. w Szyldaku. 

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas nadmienił, że kwota z nadwyżki jest niewystarczająca 

na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców Ostrowina, natomiast wystarczająca na wykonanie 

parkingu, który jest niezbędny ze względów bezpieczeństwa. 

Pan Wójt dodał, że przed Radą stoi decyzja na utworzenie spółki i rozszerzenie bazy zakładu. 

 

Radny Dominik Serafin nadmienił, że mieszkańcowi Wirwajd Zdzisławowi Śnieżko brakuje 

700m do ujęcia wody. 

 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że należy złożyć wniosek, który będzie rozpatrzony przez 

Radę. 

Na zakończenie radna Zofia Stankiewicz przedstawiła bieżące informacje z działalności 

Powiatowej Izby Rolniczej. 

 

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 LVI  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 14:05. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

    Zaprotokołowała:            Sekretarz obrad:                          Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                 Dominik Serafin                         Andrzej Wiczkowski 

 


