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P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/16 

z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Ostróda, 

 w kadencji 2014-2018 odbytej dnia 8 kwietnia 2016 r. o godz. 1300 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

Obrady XVIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 1300. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum aktualnie 11 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 

radnych). 

Nieobecni: Tomasz Klimecki, Lila Brzózka, Łukasz Wolf, Anna Lewandowska. 

– prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał obecnych w tym: Wójta Gminy Ostróda 

Bogusława Fijasa,  Skarbnika Gminy Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską, 

obecnych kierowników, 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 odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawia się  

w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołów z obrad XVI i XVII Sesji Rady Gminy Ostróda. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.   

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-

2029. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie  

      z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego  

w Ostródzie na kadencję 2016 – 2019. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych  

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostróda, liczby punktów za poszczególne 

kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Ostróda. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie terenów o łącznej 

powierzchni 30,3305 ha, położonych na terenie Gminy Ostróda, granicami 

Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw  

z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych. 

13. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w miejscowości Morliny 

gmina Ostróda. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 321/3 

położonych w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda. 

18. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

19. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.   

 

Następnie Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Radnego Łukasza Nowickiego, 

który na powyższe wyraził zgodę. 

Ponadto Pan Janusz Sadowski zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych  

w przygotowanych projektach uchwał. 

Rada Gminy na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołów z obrad XVI i XVII Sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad XVI i XVII Sesji Rady Gminy 

były wyłożone do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady i są dostępne na sesji. 

Uwag do protokołów nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół z obrad XVI 

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 XVI Sesji Rady Gminy. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Pan Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół  

z obrad XVII sesji. 

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

11 radnych. 
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-„za” przyjęciem protokołu oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

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

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta Gminy Ostróda z działalności w okresie między sesjami, przedstawił 

Pan Bogusław Fijas. 

w sprawie : 

1. Zbycia nieruchomości mienia komunalnego (przeznaczyć do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości gruntowe, położone w obrębie Górka, stanowiące 

własność Gminy Ostróda, oznaczone jako dz. ew. Nr 69/2 o pow. 0,0342 ha i Nr 65/5 

o pow. 0,1166 ha. 

2. Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego 

nieograniczonego na sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych, położonych 

w obrębie i miejscowości Smykowo, stanowiących własność Gminy Ostróda 

oznaczonych numerami: dz. nr 15 o pow. 1,0700 ha; dz. nr 16 o pow. 1,4300 ha. 

3. Powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych wniosków  o udzielenie 

dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. 

4. Wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do realizacji zadań 

z zakresu świadczenia wychowawczego. 

5. Ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz 

postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

6. Nabycia nieruchomości w drodze nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Ostróda 

nieruchomość oznaczoną jako dz. ew. nr 242/37, położoną w obrębie i miejscowości 

Kajkowo. 

7. Zbycia nieruchomości mienia komunalnego ( przeznaczyć do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym Nr 21 przy  

ul. Olsztyńskiej w Starych Jabłonkach, stanowiącą własność Gminy Ostróda, 

oznaczoną jako dz. ew. Nr 78 o pow. 0,1000 ha). 

8. Wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów szkół w czasie ich 

nieobecności. 

9. Pierwokupu nieruchomości (gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu własności 

niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Wałdowo w obrębie Mała 

Ruś, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 144/80 o pow. 0,1170 ha). 

10. Zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda. 

11. Wykazu wiat przystankowych transportu zbiorowego na terenie gminy Ostróda. 

12. Przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: 

,,Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej  

w Kajkowie”. 

13. Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego 

służbę przygotowawczą na stanowisku: Podinspektor w Referacie Gospodarki 

Komunalne. 

14. Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Ostróda za 2015 rok. 
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15. Wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda 

(przeznaczyć do wydzierżawienia część nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. 

ew. Nr 97/1 o pow. 0,1472 ha, położonej w obrębie Kątno, stanowiącej własność 

Gminy Ostróda, na okres 3 lat. 

16. Zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Ostródzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie. 

17. Odwołania i powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 

Ostróda oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Gminie Ostróda na okres kadencji 2015 – 2018. 

18. Upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do 

prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego, a także 

do wydawania w tych sprawach decyzji. 

19. Upoważnienia Kierownika Działu Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia 

wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. 

20. Upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do 

prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego. 

 

Spotkania, konferencje 

1. Statutowe Plenarne Posiedzenie Rady Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS- 

Urząd Marszałkowski. 

2. Spotkanie przedstawicieli Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste 

Środowisko”. 

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

4. Gminne Halowe Igrzyska Wsi w Samborowie. 

5. Spotkanie z przedstawicielem  OSI FOOD SOLUTIONS. 

6. Spotkanie z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie. 

7. Spotkanie z Prezesem Animex S.A. Morliny. 

8. Spotkanie Rady Fundacji „ATUT”. 

9. Spotkanie z Burmistrzem Miasta Ostróda. 

10. Spotkanie ze Starostą Powiatu Ostródzkiego. 

11. Spotkanie z sołtysami gminy Ostróda z okazji Dnia Sołtysa. 

12. Podsumowanie kontroli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej dot. termomodernizacji. 

13. Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

14. Spotkanie z mieszkańcami Szafranek, Lipowca. 

15. Turniej wiedzy pożarniczej w Samborowie. 

16. Zebranie wiejskie w Smykówku, Rudnie. 

17. Zebrania OSP Idzbark, OSP Brzydowo. 

18. Igrzyska Samorządowe województwa warmińsko-mazurskiego w Olecku. 

19. Spotkanie z Panem Stanisławem Makowskim oraz Krzysztofem Krześniak dot. 

współpracy PCK. 

20. Spotkanie z Prezesem Przedsiębiorstwa budownictwa ogólnego Ekobud Sp. z o.o. 

21. Spotkanie z przedstawicielami firmy budownictwa drogowego Budimex, Strabag. 

22. Przygotowanie projektów uchwał - według porządku obrad. 

 

W trakcie przedstawianego sprawozdania na salę obrad przybyła radna Anna Lewandowska, 

aktualnie w sesji uczestniczy 12 radnych. 
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Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy Ostróda.  

Na zapytanie radnego Łukasza Nowickiego w kwestii procedowania dodatkowych zmian 

dotyczących złożonych wniosków o zmianę funduszu sołeckiego przez sołectwo Lubajny i 

Pietrzwałd, Skarbnik Gminy wyjaśniła, że  w projekcie uchwały uwzględniono wnioski. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVIII/122/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie 

zmian budżetu gminy na 2016 rok, stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2016-2019. 

 

Radca Prawny Pani Katarzyna Borowska poinformowała, że dnia 4.04.2016r. ukazał się tekst 

jednolity ustawy o samorządzie gminnym, w związku z powyższym podjęte uchwały będą 

zawierały aktualną podstawę, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała  Nr  XVIII/123/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia  8 kwietnia 2016 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2016 – 2019, stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie  

z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych. 

 

Radny Jarosław Pawszyk prosił o informacje dotyczące przeznaczenia nadwyżki środków 

obrotowych. 

Pan Jan Ignaczewski Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej poinformował, że kwotę w 

wysokości 126.276,55 zł z pozyskaną z nadwyżki planuje przeznaczyć się m. inn. na zakup 

pomp głębinowych, ogrodzenie bazy oraz budowę budynku ZOK w Kajkowie, remont stacji 

uzdatniania wody w Turznicy. 

 

Radna Barbara Stabińska zapytała, czy po modernizacji przepompowni w Starych Jabłonkach 

zmieni się zapach. 

Pan Jan Ignaczewski przyjął zgłoszoną uwagę.   

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVIII/124/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie 

zwolnienia Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie z obowiązku wpłaty nadwyżki 

środków obrotowych - stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 
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-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVIII/125/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych - stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w 

Ostródzie na kadencję 2016 – 2019. 

Przystąpiono do wyboru składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów 

uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2016 – 2019. 

Rada Gminy jednogłośnie powołała Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 

1/. Witold Bojar – Przewodniczący, 

2/. Stanisław Korpusik – członek, 

3/. Józef Wiśniewski – członek. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Witold Bojar przedstawił opinię Zespołu opiniującego 

kandydata na ławnika w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 z dnia 30 marca 

2016 r. 

Uwag nie zgłoszono. 

Pan Witold Bojar poinformował o sposobie głosowania. 

W dalszej części przystąpiono do głosowania tajnego. 

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady zarządził 5 minut przerwy. 

Po przerwie wznowiono obrady i przystąpiono do realizacji punktu 8 porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej z 

przeprowadzonych wyborów. 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na ławnika w wyborach uzupełniających na kadencję 

2016-2019 do Sądu Rejonowego w Ostródzie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych została wybrana Pani Eugenia Pawłowska. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
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głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVIII/126/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie 

wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2016 – 

2019 – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostróda, liczby punktów za 

poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVIII/127/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Ostróda, liczby punktów za poszczególne kryteria oraz 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia – stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Ostróda. 

Radca Prawny Katarzyna Borowska poinformowała o wprowadzonych w formie 

autopoprawki wójta zmianach technicznych do projektu uchwały. 

Radny Andrzej Bartnicki twierdzi, że Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego 

„Czyste Środowisko” nie prowadzi żadnej kampanii w zakresie ekologii i uważa, że związek 

idzie w złym kierunku.   
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Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że temat w kwestii edukacji ekologicznej  był omawiany na 

Zarządzie Związku i ustalono, że kampania ruszy w miesiącu maju i czerwcu, ponieważ 

terminem progowym, dotyczącym nowelizacji ustawy jest lipiec. Do mieszkańców trafią 

broszury wraz z filmem dotyczące segregacji odpadów. Na dzień dzisiejszy, w terminie do 

końca kwietnia wszystkie gminy  należące do związku, mają w obowiązku uchwalić 

regulamin utrzymania czystości i porządku. Ponadto Pan Wójt dodał, że priorytetem jest to 

aby gmina Ostróda była czysta. 

Radny Jarosław Pawszyk powiedział, że w dniu dzisiejszym radni stoją przed uchwaleniem 

regulaminu utrzymania czystości i porządku, gdzie z jednej strony mówi się o czystości 

gminy a z drugiej tym samym regulaminem zezwala na produkcję dodatkowych śmieci, 

którymi będą tysiące worków do segregacji odpadów. Obecnie, mieszkańcy płacą ryczałtem, 

dalsze koszty usługi nie są znane, śmieci segregowane wywożone są jeden raz na dwa 

tygodnie, czyli dwa razy w miesiącu, natomiast w nowym regulaminie proponuje się wywóz 

jednokrotny. Radny Pawszyk stwierdził, że skoro przy przepompowni w Starych Jabłonkach 

znane są obce zapachy, o których mówiła radna Barbara Stabińska, to radny pyta: „jaki 

zapachy da plastikowe opakowanie po jogurcie, które będzie stało miesiąc na posesji”. Radny 

Jarosław Pawszyk dodał, że Rada powinna stanąć po stronie mieszkańców, ponieważ przez 

takie działania, wzrasta produkcja śmieci, gdzie na posesji będzie kilka rodzajów worków 

oraz wzrasta zużycie wody, gdzie trzeba będzie płukać pojemniki po jogurcie. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że system taki sprawdza się w gminie Nowe Miasto 

Lubawskie i Wójt tamtejszej gminy nie widzi potrzeby wprowadzania zmian w 

proponowanym regulaminie. Wójt powiedział, że zmiana regulaminu nie może spowodować 

wzrostu kosztów. 

Radny Jarosław Pawszyk nadmienił, że trudno jest mówić o wzroście kosztów skoro dziś 

śmieci są wywożone dwa razy w miesiącu a będą jeden raz w miesiącu. 

Pan Bogusław Fijas powiedział, że mieszkańcy będą dokonywać indywidualnego wyboru  

w zależności od złożonej deklaracji. 

Radny Łukasz Nowicki powiedział, że obecnie systemem zarządza Związek Gmin i nie ma 

innego wyjścia, dlatego należy dać szansę związkowi, jednocześnie mocno kontrolując 

działania.  

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 8 głosów, 

-„przeciw” - 3 głosy, 

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

Uchwała  Nr  XVIII/128/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda – stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie terenów o łącznej powierzchni 

30,3305 ha, położonych na terenie gminy Ostróda, granicami Warmińsko-Mazurskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVIII/129/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na objęcie terenów o łącznej powierzchni 30,3305 ha, położonych na 

terenie gminy Ostróda, granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej - stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu 

administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano – 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XVIII/130/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie 

przejęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, 

dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Ostródzie. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVIII/131/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. o zmianie 

uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Ostródzie – stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy w Ostródzie. 

Przewodniczący Rady przedstawił uwagę zgłoszoną przez Pana Alfreda Korybut dotyczącą 

przeznaczenia działek na cele inwestycyjne. Pan Sadowski przedstawił uzasadnienie 

przedmiotowej uwagi. W uzasadnieniu proponuje się uwagi nie uwzględnić. 

Następnie Przewodniczący Rady poddał zgłoszoną uwagę pod głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” odrzuceniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie nie uwzględniła zgłoszonej uwagi Pana Alfreda Korybut. 
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Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

w Ostródzie – stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad. 15. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w miejscowości Morliny gmina 

Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVIII/133/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów przemysłowych w miejscowości Morliny gmina Ostróda – stanowi załącznik nr 

16 do protokołu. 

Ad. 16. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 
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głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVIII/134/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki – stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Ad. 17. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 322/3 położonych w obrębie Stare 

Jabłonki gmina Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała  Nr  XVIII/135/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 322/3 położonych w obrębie Stare Jabłonki gmina 

Ostróda - stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Ad.18,19,20.  

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Wójt Gminy Ostróda w odniesieniu do podjętej na sesji uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na objęcie terenów o łącznej powierzchni 30,3305 ha, położonych na terenie gminy Ostróda, 

granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prosił o rozważenie 

możliwości wprowadzenia zmiany w niniejszej uchwale z uwagi na ostateczne ustalenia 

dotyczące zwiększenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej o 3,27 ha. Wójt dodał, że sprawę 

należy potraktować jako pilną. 

Pani Katarzyna Borowska Radca Prawny powołując się na Statut Gminy Ostróda wyjaśniła, 

że należy zwołać sesję. 
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Radny Jarosław Pawszyk odczytał list od mieszkańca wysłany do radnego. W  liście 

podważany był pełniony dyżur Przewodniczącego Rady. 

Wójt Gminy Ostróda prosił o wskazanie adresata, ponieważ w przeciwnym wypadku list 

należy traktować jako anonim. 

Radny Jarosław Pawszyk odpowiedział, że adresat prosił o poufność i dlatego nie wskaże 

nazwiska. 

Radny Łukasz Nowicki proponował zlikwidować dyżur Przewodniczącego Rady, bądź 

zmienić formę kontaktu. 

Sołtys sołectwa Rudno Szymon Woźniak poinformował, że na działce 140/3 w Rudnie 

znajduje się dziesięć starych kutrów rybackich, które zagrażają bezpieczeństwu. Prosił o 

wsparcie w tej sprawie. 

Sołtys sołectwa Wirwajdy Artur Wiśniewski w odniesieniu do odczytanego listu radnego 

Jarosława Pawszyka powiedział, że Pan Janusz Sadowski bardzo mocno zaangażowany jest w 

rozwój sportowy młodzieży, ponadto jest stały kontakt telefoniczny z Przewodniczącym 

Rady. 

Pan Jan Ignaczewski Dyrektor ZOK poinformował, że w najbliższym tygodniu będą 

rozpoczęte kontrole hydrantów na terenie gminy Ostróda. 

Ustalono: 

Dnia 8.04.2016 r. godz. 1520  odbędzie się XIX sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym. 

Ad. 21. 

  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVIII Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 1515. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                       Łukasz Nowicki      Janusz Sadowski 


