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P R O T O K Ó Ł Nr VI/15 

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

    odbytej dnia 20 marca 2015r. o godz. 14:00 

     w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

 

Obrady VI Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14:00. 

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: Wójta Gminy 

Ostróda Pana Bogusława Fijasa, Sekretarza Gminy Ostróda Pana Cezarego Wawrzyńskiego, 

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

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 Tomasza Klimeckiego 

Wiceprzewodniczącego Rady. 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad V 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2015-2024.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Ostróda, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych 

instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum 

Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie oraz nadania jej statutu. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda  

w 2015 r. 
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10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu i zasad 

współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody. 

13. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.                                                   

 

Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas złożył następujące wnioski dotyczące zmiany  

porządku obrad, proponując wprowadzić : 

- w punkcie 11 projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda, 

zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/216/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 września 2009 r. 

oraz 

- po punkcie 11 wprowadzić punkt 12 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

przystąpienia do tworzącego się Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”. 

Więcej zmian do porządku obrad nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał poszczególne wnioski pod głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie przyjęli zgłoszone przez Wójta 

Gminy Ostróda wnioski dotyczące zmian porządku obrad. 

Nowy porządek obrad VI sesji przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad V 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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2015-2024.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Ostróda, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych 

kryteriów. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych 

instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum 

Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie oraz nadania jej statutu. 

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

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda  

w 2015 r. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu i zasad 

współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina 

Ostróda, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/216/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 

września 2009 r. 

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącego się 

Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody. 

14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17.  Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.                                                 

 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad V 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 V 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 V Sesji Rady Gminy. 

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami. 

Zarządzenia: 

1. W sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.   

- Wójt Gminy Ostróda zarządził przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 

nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym Nr 21 przy ulicy Olsztyńskiej  

w Starych Jabłonkach, stanowiącą własność Gminy Ostróda oraz budynkiem 

mieszkalnym Nr 6 przy ulicy Kolejowej w Starych Jabłonkach. 

- Wójt Gminy Ostróda zarządził przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu 

ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane położone  

w obrębie Szyldak. 
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2. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych wniosków   

o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej. 

3. W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda. 

4. W sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż : 

- prawa własności działek niezabudowanych, położonych w obrębie Lubajny, 

- prawa własności działek niezabudowanych, położonych w obrębie i miejscowości 

  Tyrowo, 

- nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie i miejscowości Durąg, 

- nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, 

-nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wyżnica, 

- nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, 

5. W sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod 

nazwą: ,,Przebudowa rowu RG-5 w m. Kajkowo poprzez zmianę przebiegu trasy  

rurociągu wraz z przebudową drogi dojazdowej”. 

6. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 

kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Podinspektora w Referacie 

Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej. 

7. W sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy 

Ostróda. 

8. W sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. 

9. W sprawie pierwokupu nieruchomości. - Gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu 

własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie Górka, gmina 

Ostróda. 

10. W sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w roku 2015 

- w zamian za święto przypadające w sobotę, 15 sierpnia 2015 r.   

w  dniu 5 czerwca 2015 r. Urząd Gminy Ostróda będzie nieczynny, 

- w zamian za święto przypadające w sobotę, 26 grudnia 2015 r. 

w dniu 24 grudnia 2015 r. Urząd Gminy Ostróda będzie nieczynny. 

11. W sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod 

nazwą: ,,Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę sieci 

kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej i sieci wodociągowej Kajkowo-Szafranki-Morliny-

oczyszczalnia ścieków Tyrowo tzw. opaska Ostródy”. 

12. W sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Ostróda położonej w obrębie Brzydowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda, na 

okres 3 lat oraz położonej w obrębie Naprom, stanowiącej własność Gminy Ostróda, 

na okres 1 roku. 

 

Spotkania, konferencje 

 

1. Podpisanie umowy na „Przebudowę nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji 

deszczowej i chodnika ul. Przemysłowej i ul. Zatorze w Samborowie” 

2. Konferencja „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”. 

3. Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim organizowane przez Instytucję Zarządzającą 

Regionalnym Programem Operacyjnym. 

4. Odbiór remontu świetlic wiejskich w Napromie i Grabinku. 

5. Otwarcie nowo wybudowanego sklepu GS w Pietrzwałdzie. 

6. Otwarcie remizy strażackiej w Smykówku. 

7. Organizacja Święta Sołtysa 13 marca 2015 r. 

8. Statutowe Plenarne Posiedzenie Rady LZS w Urzędzie Marszałkowskim. 
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9. Mistrzostwa Gminy Ostróda w tenisie stołowym Sołectw pod honorowym patronatem 

Wójta Gminy Ostróda. 

10. Rozgrywki III edycji Gminnej Ligii Halowej Piłki Nożnej. 

11. Spotkanie z firma Budimex. 

12. Zarząd Związku Gmin „Czyste Środowisko”. 

13. Spotkanie z Dyrektorem Urzędu Marszałkowskiego Panem Stanisławem Harejdą. 

 

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono. Sprawozdanie Wójta o pracy  

w okresie między sesjami - stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał. Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Ad. 4. 

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

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 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 VI/30/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmian 

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

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2015 -2024. 

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 VI/31/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2015 – 2024 - stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Ostróda, a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 

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 - 13 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie 

określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda,  

a także dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów - stanowi załącznik  

nr 6 do protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji 

kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno – Biblioteczne 

w Samborowie oraz nadania jej statutu.  

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, 
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-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2015r.w sprawie 

zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego 

Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku i utworzenia 

instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Samborowie oraz 

nadania jej statutu- stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 

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. 

Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu - stanowi załącznik nr 8  do 

protokołu. 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2015 r. 

Uwag nie zgłoszono do projektu uchwały. 

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 - 13 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 
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Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VI/35/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie 

uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2015 r. – stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu i zasad 

współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego.  

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. 

Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2015 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego  - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda, zatwierdzonego 

uchwałą Nr XXXIX/216/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 września 2009 r.  

Radny Łukasz Nowicki prosił o informacje dotyczące zmiany niniejszego planu. 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że plan został przygotowany na wniosek mieszkańców. 

Darowizna została wpłacona a po ogłoszonym przetargu różnica zostanie wypłacona. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 15 radnych. 
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-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2015 r.  w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda, zatwierdzonego uchwałą Nr 

XXXIX/216/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 września 2009 r. – stanowi załącznik nr 11 

do protokołu. 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącego się Związku 

Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”. 

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. 

Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2015 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącego się Związku Stowarzyszeń „Kraina 

Drwęcy i Pasłęki” – stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody. 

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, 
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-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie 

zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody – stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

Ad. 14,15,16. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wolne wnioski i informacje. 

Radna Barbara Stabińska zapytała, czy wszyscy mieszkańcy budynku przy ul. Kolejowej  

w Starych Jabłonkach wyrazili chęć wykupu lokali mieszkalnych oraz czy zostały podjęte 

działania w sprawie zmiany składu komisji alkoholowej. 

Pan Bogusław Fijas odpowiadając na pierwszy wniosek poinformował, że większość 

mieszkańców wyraziła zgodę na wykup mieszkań. Wszyscy najemcy są traktowani w sposób 

równy, bonifikata wynosi 90%.  Natomiast w kwestii zmiany składu komisji alkoholowej Pan 

Wójt wyjaśnił, że nowi członkowie musieliby odbyć szkolenie i dodał, że temat jest otwarty. 

Radny Łukasz Nowicki odnosząc się do przedstawionego sprawozdania Wójta prosił  

o informacje z zakresu sprzedaży mienia. 

Pan Bogusław Fijas udzielił informacji w tym temacie. 

Następnie Wójt Gminy Ostróda udzielił wyjaśnień na temat składowiska śmieci w Morlinach 

oraz ewentualnej budowy Eurocash w związku z zgłoszonymi pytaniami radnego Andrzeja 

Bartnickiego. 

Radny Jarosław Pawszyk prosił o informacje na temat wydzierżawienia przez gminę gruntu  

w Napromie. 

Pan Fijas odpowiedział, że temat dotyczy rocznej dzierżawy 1 ha ziemi, wcześniej 

użytkowanego jako boisko. Przygotowywana jest procedura sprzedaży tego terenu, planuje 

się w zamian pozyskać grunt w centrum wsi w kierunku Rudna. 

Pan Dominik Serafin sołtys sołectwa Smykówko mówił o braku porządku na prywatnych 

posesjach w sołectwie i prosił o ewentualne powołanie komisji do spraw porządku. 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że o tych problemach należy informować Referat Gospodarki 

Komunalnej. 

Pan Janusz Sadowski Przewodniczący Rady prosił o obecność na sesji kierowników referatów 

których projekt uchwały omawiany jest na sesji. 
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Pan Bogusław Fijas podał planowany termin dożynek gminnych, który datuje się na dzień 

5.09.2015 r. w Starych Jabłonkach. 

Na zakończenie Wójt Gminy poinformował, że teren po byłym poligonie przygotowuje się do 

sprzedaży w całości, proponując wydzielenie dwóch działek. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Ad. 17.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął VI Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 15:40. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                     Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 


