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P R O T O K Ó Ł Nr XX/16 

z obrad XX Sesji Rady Gminy Ostróda, 

 w kadencji 2014-2018 odbytej dnia 13 maja 2016 r. o godz. 1130 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

Obrady XX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 1130. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

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

radnych). 

– 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 XVIII i XIX 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 wyrażenia zgody na objęcie terenów o łącznej 

powierzchni 35,6480 ha, położonych na terenie Gminy Ostróda, granicami 

Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.  

7. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

9. Wolne wnioski i informacje. 

10. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.   

 

Następnie Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad Radnego Tomasz Klimeckiego, 

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 XVIII i XIX Sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad XVIII i XIX Sesji Rady Gminy 

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

Uwag do protokołów nie zgłoszono. 
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Przewodniczący Rady Pan Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół z obrad XVIII 

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 XVIII Sesji Rady Gminy. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Pan Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół  

z obrad XIX 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 XIX Sesji Rady Gminy. 

Ad. 3. 

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

Pan Bogusław Fijas. 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda 

w sprawie : 

 

1. określenia zasad rozliczania i przekazywania dotacji przedmiotowej dla Zakładu 

Obsługi Komunalnej w Ostródzie, 

 

2. przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: 

,,Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni gruntowej oraz dróg o nawierzchni 

bitumicznej na terenie gminy Ostróda w roku 2016”, 

 

3. przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:  

,,Remont nawierzchni drogi wraz z chodnikiem ul. Jeziorna, ul. Jagodowa, ul. Gajowa  

w Międzylesiu”, 

 

4. zbycia nieruchomości mienia komunalnego:  

-przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone jako dz. ew. nr 69/2 o pow. 0,0342 

ha oraz nr 65/5 o pow. 0,1166 ha położone w obrębie i miejscowości Górka, 

- przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 
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nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną jako dz. ew. nr10/40 o pow. 2,0473 

ha, położoną w obrębie Morliny, stanowiącą własność Gminy Ostróda, 

- przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 

nieruchomości gruntowe zabudowane, oznaczone jako dz. ew. nr 103/10 o pow. 0,0135 ha 

oraz nr 103/11 o pow. 0,0223 ha położone w obrębie i miejscowości Smykówko, 

stanowiące własność Gminy Ostróda, 

 

5. przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Dowóz 

uczniów z terenu gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 

2016/2017”, 

 

6. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, 

 

7. pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 

- Gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego dz. nr 266/16 

o pow. 0,0843 ha, położonej w  obrębie Międzylesie, gmina Ostróda, 

 

8. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda 

- dz. ew.  nr 205 o pow. 1,0100 ha, położona w obrębie Naprom, stanowiąca własność 

Gminy Ostróda, na okres 6 miesięcy, 

 

9. zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 rok, 

 

10. pierwokupu nieruchomości: 

- Gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu udziału 23/100 części niezabudowanej 

nieruchomości, położonej w miejscowości Wałdowo w obrębie Mała Ruś, gmina 

Ostróda, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 144/47 o pow. 0,0604 ha, objętej 

księgą wieczystą Nr EL1O/00015797/4, 

11. podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy 

Ostróda za I kwartał 2016 r. 

12. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: 

„Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Kormorana w Wałdowie – etap II”, 

13. powołania komisji przetargowej : 

-  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki 

niezabudowanej, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo, stanowiącej 

własność Gminy Ostróda oznaczonej numerem nr 676/7 o pow. 0,1435 ha, 

- VII przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek 

niezabudowanych, położonych w obrębie Lubajny, miejscowości Nowe Siedlisko, 

stanowiących własność Gminy Ostróda oznaczonych numerami: 

dz. nr 269/11 o pow. 0,1032 ha, dz. nr 269/12 o pow. 0,1371 ha, dz. nr 269/13 o pow. 

0,0959 ha, dz. nr 270/3 o pow. 0,2800 ha 

14. przekazania sprawozdania finansowego Gminy Ostróda za rok 2015, 

15. powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych nie 

nadających się do dalszej eksploatacji, stanowiących wyposażenie Urzędu Gminy 

Ostróda.  

Spotkania, konferencje 

1. Wizyta delegacji  z Francji z departamentu Côtes-d'Armor.   

2. Wizyta  delegacji z Niemiec z Haltern. 

3. Walne zebranie członków Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. 
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4. Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 

Środowisko”. 

5. Konferencja pn. „Warmia i Mazury: Nowe drogi-nowe możliwości”. 

6. Seminarium pn. „Współczesne wyzwania w zakresie gospodarowania wodą na 

obszarach wiejskich”. 

7. Jubileusz 70-lecia Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie. 

8. Spotkanie z przedstawicielem firmy „AGROMIS”, PHU „Kaszub”, „Ekobud”, 

„Budimex”, „Strabag”. 

9. Gminny Dzień Strażaka połączony z 70-leciem OSP Reszki. 

10. Powiatowe obchody Dnia Strażaka. 

11. Podpisanie umowy z ANR dot. Morlin, Lichtajn. 

12. Podpisanie umowy z samorządem województwa  na dwa projekty w ramach konkursu: 

„Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” 

13. Uroczyste obchody z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

14. Odbiór zadania : „Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Kormorana w Wałdowie – 

etap II”. 

15. Udział w posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

16. Udział w zebraniach wiejskich w Kajkowie, Idzbarku, Szyldaku. 

17. Spotkanie z pracownikami Zespołu Szkół w Lipowie. 

18. Spotkanie z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

19. Spotkanie w ramach Lokalnych Grup Działania w Łukcie. 

Przygotowanie projektów uchwał: 

 

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

aktualnie w sesji uczestniczy 12 radnych. 

 

Ad. 4.  

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

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy Ostróda.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

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  XX/137/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie 

zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 rok, stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Ad. 5. 

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

35,6480 ha, położonych na terenie Gminy Ostróda, granicami Warmińsko-Mazurskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

 

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  XX/138/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia  13 maja 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na objęcie terenów o łącznej powierzchni 35,6480 ha, położonych na 

terenie Gminy Ostróda, granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

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  XX/139/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie 
zbycia nieruchomości mienia komunalnego - stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

 

Ad. 7,8,9. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
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Radny Jarosław Pawszyk powiedział, że w dalszym ciągu nie otrzymał odpowiedzi na 

interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Radny Mieczysław Woźny zapytał, czy otrzymano informacje z Urzędu Marszałkowskiego 

na temat remontu drogi Reszki –kolonia. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że wniosek jest w trakcie procedowania i oczekuje na 

rozstrzygnięcie. 

Następnie radny Mieczysław Woźny  zapytał, o przeznaczenie polbruku pozyskanego z  

Turznicy. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że polbruk jest własnością powiatu, prowadzone są 

rozmowy, aby część polbruku przeznaczyć na remont chodnika w Wałdowie, Lipowie, 

Kraplewie i Ostrowinie. 

Radny Mieczysław Woźny zapytał,  ile będzie kosztowała odprawa Pani Anny Pasiecznik. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że nie zna zarobków Pani Pasiecznik, dlatego nie jest w 

stanie określić wysokości odprawy. 

Radna Barbara Stabińska w nawiązaniu do przedstawionej przez wójta w sprawozdaniu 

informacji, dotyczącej odbytego spotkania z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad, zapytała czy podjęto rozmowy w sprawie bezpiecznego przejścia dla 

pieszych na drodze Stare Jabłonki-Kątno. 

Wójt Gminy Ostróda potwierdził, że rozmowy prowadzone były na temat bezpiecznych 

przejść dla pieszych w Bałcynach oraz na drodze krajowej Kątno-Stare Jabłonki.  

Radny Łukasz Nowicki zapytał, kiedy mogłaby nastąpić sprzedaż działek na poligonie. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że przetarg nastąpiłby na przełomie września,października. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Na zakończenie Wójt zaprosił radnych i sołtysów na uroczyste otwarcie w dniu dzisiejszym 

Podwórka NIVEA w Kajkowie oraz organizowany w dniu 21 maja Rajd Rowerowy i 22 maja  

Bieg Sasinów. 

Ad. 10. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XX Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 1230. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                      Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 


