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       Protokół nr LVII/2014 

z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 30 października 2014r. godz. 13:00 

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

 

Po stwierdzeniu quorum  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, 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2014-2022. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Ostróda. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Ostróda. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostróda  

na lata 2014-2018. 

10. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

12. Wolne wnioski i informacje. 

13.  Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.    

 

Na sekretarza obrad  Przewodniczący Rady powołał radnego Dominika Serafina 

Wiceprzewodniczącego Rady. 
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Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Ad. 2 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad LVI 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 LVI 

sesji.  

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 

13 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  LVI 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 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie: 

-  Ostrowin, oznaczonej jako działka ew. nr 48 o pow. 0,2000 ha. 

2. W sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod 

nazwą: „Zakup wyposażenia specjalistycznego do średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie”. 

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

„Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego gminy Ostróda przez zakup średniego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Pietrzwałdzie”. 

4. W sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. 

5. W sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych  

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. 

6. Zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz 

zasad korzystania i używania samochodu osobowego Volkswagen Transporter Kombi 

Nr rej OTO 2772. 

7. W sprawie przeprowadzenia w roku 2014 inwentaryzacji w drodze spisu z natury  

składników majątkowych Gminy oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. 

8. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 

kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Referenta w Referacie Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Gminy Ostróda. 

9. W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonej jako działka nr 675/57 o 

pow. 0,0446 ha, położonej w obrębie Tyrowo, zbywanej na poprawę 

zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 313 oraz  

- działka nr 104/3 o pow. 0,0365 ha, położoną w obrębie Lubajny, zbywaną na 

poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. działki nr 104/2. 
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10. W sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania 

budżetu Gminy Ostróda za III kwartał 2014r. 

Spotkania,  Konferencje, Uroczystości: 

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

2. Zgromadzenie Związku Gmin „Czyste Środowisko”. 

3. Komisje Stałe Rady Gminy Ostróda. 

4. Wyjazd studyjny do Szwecji . 

5. Uroczystość z okazji zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin „ Czyste Środowisko”. 

6. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Lipowie. 

7. Uroczystość w Zawadach małych – Apel Poległych. 

8. Koncentracja gminna OSP w Lubajnach. 

9. Odbiór ul. Ogrodowej w Kajkowie. 

10. Spotkania z mieszkańcami na terenie gminy Ostróda (Samborowo, Glaznoty, 

Brzydowo). 

Przygotowanie projektów uchwał: 

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

2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2014-2022. 

3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Ostróda. 

4. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Ostróda. 

5. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostróda na lata 

2014-2018. 

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 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr LVII/359/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2014r.  

w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2014 rok - 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. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr LVII/360/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 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 zaopiniowania planu aglomeracji Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr LVII/361/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2014r. w 

sprawie zaopiniowania planu aglomeracji Ostróda -  stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Ostróda. 

Przewodniczący Rady poinformował, że Wójt Gminy Ostróda złożył wniosek o nadanie 

Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda zasłużonemu działaczowi kultury, mieszkańcowi 

miejscowości Samborowo – Panu Edmundowi Janowi Kajetankowi. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr LVII/362/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2014r.  

w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy Ostróda – stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Ad. 8. 
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Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr LVII/363/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2014r.  

w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków – stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostróda na lata 2014-2018. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr LVII/364/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2014r. - 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Ostróda na lata 2014-2018 - stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

 

Ad.10,11,12,13. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Ustalono: 

- termin wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda na dzień 6.11.2014r. 

godz. 14:00 

- termin Sesji Rady Gminy Ostróda 14.11.2014r. godz. 15:00. 

 

Radny Andrzej Bartnicki wnioskował o ustawienie znaku ul. Morelowa w Szafrankach. 

 

Radna Zofia Stankiewicz przedstawiła bieżące informacje z działalności Powiatowej Izby 

Rolniczej. Ponadto poinformowała, że Związek Gmin „Czyste Środowisko” nie planuje 

podwyżek składek członkowskich wśród samorządów należących do związku, natomiast 
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planuje zakupić pojemniki do selektywnej zbiórki. Pani Stankiewicz mówiła również  

o wzroście zatrudnienia w ZUOK Rudno. 

 

Pani Elżbieta Tomczyk sołtys sołectwa Tyrowo wnioskowała o rozważenie możliwości 

wprowadzenia zajęć aerobiku dla mieszkańców Tyrowa. 

 

Pani Teresa Pych sołtys sołectwa Ostrowin zgłosiła problem braku utrzymania, porządku i 

czystości przez mieszkańca Wyżnic Pana Sólkowskiego, na terenie jego gospodarstwa i 

terenach przyległych. Pani sołtys mówiła o wałęsających się wokół gospodarstwa psach, 

zwierzętach gospodarskich pozbawionych nadzoru i zalegającej padlinie. 

 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że w tym temacie podejmowane były 

pewne działania, dodał, że niestety bezskuteczne. Pan Wójt zapewnił, że podjęte zostaną 

kolejne kroki. 

 

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 LVII  Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 14:00. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

    Zaprotokołowała:            Sekretarz obrad:                          Przewodniczący Rady 

 

    Agnieszka Jakubowska                 Dominik Serafin                         Andrzej Wiczkowski 

 


