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P R O T O K Ó Ł Nr V/15 

   z obrad V Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2014-2018 

    odbytej dnia 6 lutego 2015r. o godz. 12:00 

     w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

 

Obrady V Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 12:00. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 15 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych) 

– prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał wszystkich obecnych w tym: 

Starostę Powiatu Ostródzkiego Pana Andrzeja Wiczkowskiego, Wójta Gminy Ostróda Pana 

Bogusława Fijasa, Sekretarza Gminy Ostróda Pana Cezarego Wawrzyńskiego, Skarbnika 

Gminy Panią Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Panią Katarzynę Borowską, Dyrektora 

Centrum Kulturalno - Bibliotecznego Panią Martę Żeberek 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 Janusz Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2015 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku 

leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na okręgi wyborcze, ustalenia 

ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda do 

Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny – Zwierzewo.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda. 

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. 
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Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Tomasza Klimeckiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad IV Sesji Rady Gminy był wyłożony 

do wglądu na stanowisku ds. obsługi Rady jak i dostępny jest na sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół z obrad IV sesji. 

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

15 radnych. 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad IV Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami. 

W tym punkcie Wójt Gminy Ostróda  oraz Przewodniczący Rady wręczyli podziękowania 

sołtysom w związku z zakończeniem kadencji 2010 – 2014 a następnie złożyli gratulacje 

nowo wybranym sołtysom. 

Głos zabrał Starosta Powiatu Ostródzkiego Pan Andrzej Wiczkowski,  który w pierwszej 

kolejności podziękowania skierował w stronę sołtysów ustępujących z urzędu a następnie 

gratulował nowo wybranym sołtysom. 

W dalszej części  gratulacje i podziękowania z rąk Wójta oraz Przewodniczącego Rady 

przyjęła Pani Anna Gałan w związku z otrzymaną nominacją: „ Złoty Człowiek” w kategorii 

kultura. 

Pan Jacek Tracz (Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich) wręczył Panu 

Bogusławowi Fijasowi przewodnik obiektów turystycznych a następnie zaprosił obecnych na 

Wzgórza Dylewskie, gdzie organizowany będzie Bieg Sasinów. 
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Następnie Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas przedstawił sprawozdanie o pracy w 

okresie między sesjami, według następującego porządku: 

Zarządzenia: 

 

1. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich nowej kadencji oraz 

ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów, 

2. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki 

finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie (dot. realizację projektu pn.: "Budowa 

infrastruktury komunalnej na osiedlu domków Wałdowo - budowa kanalizacji 

deszczowej", 

3. w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowej dla 

Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, 

4. w sprawie przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań ( dot. dyrektorów 

placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych), 

5. w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod 

nazwą: ,,Budowa infrastruktury komunalnej na osiedlu domków Wałdowo - budowa 

kanalizacji deszczowej”, 

6. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych  

w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, 

7. w sprawie zamiany nieruchomości  (dot. zamiany nieruchomości położonych  

w obrębie Mała Ruś, miejscowość Warlity Wielkie), 

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

lokale socjalne, 

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

nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Wałdowo, Ornowo  

i Ostrowin, 

10. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego: gmina przeznaczyła do 

sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, 

położoną w obrębie Lubajny, miejscowości Nowe Siedlisko, 

11. w sprawie pierwokupu nieruchomości :  Gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu 

własności niezabudowanych nieruchomości, położonych w obrębie Samborowo, 

12. w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod 

nazwą: ,,Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i 

chodnika ulicy Przemysłowej i ulicy Zatorze w Samborowie”, 

13. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących 

własnością pracodawcy, używanych przez pracowników do odbycia podróży 

służbowej oraz w celach służbowych do jazd lokalnych, 

14. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji składników 

majątkowych nie nadających się do dalszego używania, stanowiących wyposażenie 

Urzędu Gminy Ostróda. 

Spotkania, konferencje 

 

1. Spotkanie otwierające nowy rozdział współpracy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim 

oraz Marszałkiem Województwa. 

2. Spotkanie z Pełnomocnikiem Energii w sprawie wsparcia samorządu  

w doprowadzeniu ogrzewania do obiektów. 

3. Spotkanie z pracownikami świetlic wiejskich. 
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4. Odprawa roczna Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie oraz Komendy 

Powiatowej Policji w Ostródzie. 

5. 70-ta rocznica tragedii w Zawadach Małych. 

6. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

7. Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

8. Wspólne posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

 

Przygotowanie projektów uchwał, według porządku obrad. 

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.  

Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami - stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2015 rok. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr V/24/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmian 

budżetu Gminy Ostróda na 2015 rok - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i 

podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 
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-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie poboru  

w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz 

ustalenia wynagrodzenia - stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na okręgi wyborcze, ustalenia ich 

granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie podziału 

Gminy Ostróda na okręgi  wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby 

radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda do Stowarzyszenia 

Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy. 

Uwag nie zgłoszono do projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr V/27/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 lutego 2015r.w sprawie 

delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów 

Dorzecza Drwęcy - stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny – Zwierzewo. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obrębie Lubajny – Zwierzewo - stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda – stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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Ad. 10,11,12. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wolne wnioski i informacje. 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy została podjęta decyzja co do podległości pracowników 

zatrudnianych jako opiekunowie świetlic. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że umowy z tymi pracownikami zawierane są w Gminnym 

Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Samborowie. 

Radny Andrzej Bartnicki odnosząc się do Zarządzenia nr 16/2015 w sprawie ustalenia stawki 

za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez 

pracowników do odbycia podróży służbowej oraz w celach służbowych do jazd lokalnych, 

prosił o podanie stawki. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że stawka jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej i wynosi 0,8358 dla pojemności powyżej 900m3 . 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy obecny samochód służbowy przypisany jest do 

wydziału. 

Wójt Gminy Ostróda zaprosił radnego na dyskusje po sesji do swojego gabinetu. 

Radny Jarosław Pawszyk zapytał, czy podjęto działania w sprawie wcześniej zgłoszonych 

propozycji, dotyczących sprzedaży poligonu z uwzględnieniem podziału na kilka działek.  

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że wstępny projekt został przygotowany, w którym plan 

obejmuje wydzielenia dwóch działek do sprzedaży.  

Sołtys sołectwa Smykówko Dominik Serafin prosił o uregulowanie kwestii opiekunów 

świetlicy w Smykówku. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Ad. 13.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął V Sesję Rady Gminy 

Ostróda o godzinie 13:15. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                     Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 


