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P R O T O K Ó Ł Nr XXII/16 

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

odbytej dnia 8 lipca 2016 r. o godz. 14:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 12 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych) 

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

Ostróda Bogusława Fijasa, Sekretarza Gminy Cezarego Wawrzyńskiego, zastępcę Skarbnika 

Danutę Kucharczuk, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską, Kierownika Referatu Rolnictwa i 

Gospodarki Przestrzennej  Artura Lewartowskiego,  radnych i sołtysów z terenu gminy 

Ostróda. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Aktualnie w sesji uczestniczy 

12 radnych. (Nieobecni: Łukasz Nowicki, Jarosław Pawszyk, Barbara Stabińska). 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Tomasza Klimeckiego. 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który 

przedstawiał się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

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

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

2029. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki Nr 13/3 położonej w obrębie i miejscowości Górka, gmina 

Ostróda. 

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. 

Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości 

Lubajny. 
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Uwag nie zgłoszono. 

W chwili obecnej na salę obrad przybył radny Łukasz Nowicki, aktualnie w sesji uczestniczy 

13 radnych. 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Wójta Gminy Ostróda pod głosowanie. 

Rada Gminy Ostróda jednogłośnie przyjęła zgłoszony przez Wójta wniosek o wprowadzenie 

do porządku obrad projektu uchwały. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości 

Lubajny, będzie punktem 7 porządku obrad, pozostałe punkty to: 

8. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

10. Wolne wnioski i informacje. 

11. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.                                         

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy był 

wyłożony do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady jak i dostępny jest na sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

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

sesji. 

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

13 radnych. 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos, 

Rada Gminy większością głosów przyjęła protokół z obrad XXI Sesji Rady Gminy. 

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami, przedstawił Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy 

Ostróda. 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda 

w sprawie : 

1. pierwokupu nieruchomości -  

Gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości, 

położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda, oznaczonej w ewidencji 

gruntów numerem 675/39 o powierzchni 0,1332 ha, 
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2. zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Ostródzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, 

3. zbycia nieruchomości mienia komunalnego  

- lokal mieszkalny Nr 1 w budynku oznaczonym numerem porządkowym Grabin 14, 

- pomieszczenie w budynku gospodarczym wraz z udziałem 313/1000 w gruncie 

działka ew. nr 22/8 o pow. 0,0062 ha w Grabinie, 

4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Gminne 

Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie, 

5. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych 

Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych. 

 

Spotkania, konferencje 

1. Wyjazd studyjny w ramach „Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”  

do Przasnysza. 

2. Gminne Zawody sportowo-pożarnicze o Puchar Wójta w Brzydowie. 

3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników  ZUOK Rudno Sp. z o.o. 

4. Spotkanie Rady Fundacji „ATUT”. 

5. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Kraina Drwęcy i Pasłęki”. 

6. Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

7. Konferencja pn. „Rozwój obszarów wiejskich w aspekcie rybactwa śródlądowego  

i promocji ryb jako żywności funkcjonalnej w regionie Warmii i Mazur”. 

8. Odbiór sieci wodociągowej w m. Kajkowo. 

9. Spotkanie z mieszkańcami Morlin. 

 

Przygotowanie projektów uchwał: 

1.Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2016 r. 

2.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2016 – 2029. 

3.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki Nr 13/3 położonej w obrębie i miejscowości Górka, gmina 

Ostróda. 

4.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości 

Lubajny. 

 

Sprawozdanie wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 4. 

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

Projekt uchwały przedstawiła Pani Danuta Kucharczuk Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda. 

Radny Mieczysław Woźny odnosząc się do pkt 14. uzasadnienia do niniejszej uchwały 

przypomniał, że na posiedzeniu komisji prosił, aby wpisać miejscowości w których będą 

modernizowane  boiska. 

Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że uzasadnienie nie jest integralną częścią uchwały i nie 

wymaga uzupełnień, wskazane środki będą przeznaczone na boisko w Zwierzewie, Turznicy, 

Tyrowie i Smykówku. 
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W chwili obecnej Pan Janusz Sadowski złożył wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w 

przygotowanych projektach uchwał. Zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów przyjęła zgłoszony wniosek. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy 

Ostróda na 2016 r. i poddał pod głosowanie. 

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 XXII/147/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmian 

budżetu gminy Ostróda na 2016 rok - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029. 

 

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 XXII/148/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 - stanowi załącznik nr 5  do 

protokołu. 
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Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki Nr 13/3 położonej w obrębie i miejscowości Górka, gmina 

Ostróda. 

 

Radny Andrzej Bartnicki prosił o wyjaśnienie zaproponowanej 15% wysokości stawki, na 

podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w 

związku z uchwaleniem planu. 

Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami udzielił 

wyjaśnień. Standardowo w większości planach proponuje się15% wysokości stawki. 

 

W dalszej części radny Andrzej Bartnicki zgłosił swoje wątpliwości do zapisów § 5 ust. 1 pkt 

3 projektu uchwały, w kwestii zezwolenia na lokalizację nośników reklamowych, nie więcej 

niż 75m oraz wysokości budynku trzykondygnacyjnego, nie wyżej niż 20m. 

  

Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami udzielił 

wyjaśnień. 

 

Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady z uwagi na obszerny zakres projektu uchwały złożył wniosek  

o odczytanie zapisów § 1 pkt 1oraz § 14 projektu uchwały. 

Zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano – 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 2 głosy. 

Rada Gminy większością głosów przyjęła zgłoszony wniosek. 

Następnie Pan Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” – 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 
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13/3 położonej w obrębie i miejscowości Górka, gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 6  

do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości 

Lubajny. 

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 XXII/150/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny - stanowi załącznik nr 7  

do protokołu. 

Ad. 8,9,10. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Wolne wnioski i informacje. 

Wójt Gminy Ostróda w nawiązaniu do zgłaszanych uwag na komisji, dotyczących 

przeglądów pogwarancyjnych inwestycji wodno-kanalizacyjnych poinformował, że wszelkie 

uwagi dotyczące prac można składać na piśmie do końca miesiąca lipca. Wizja lokalna 

wykonanych inwestycji zostanie przeprowadzona w sierpniu br. 

Radny Andrzej Bartnicki odnosząc się do sprawozdania wójta i punktu dotyczącego: 

„Wyjazdu studyjnego w ramach Ostródzko - Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego w 

Przasnyszu zapytał, czy opracowywany jest projekt przebiegu ciągu rowerowo-pieszego   

z Kajkowa do ul. Jaracza. 

 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że projekt jest aktualizowany we współpracy z miastem 

Ostróda. Ścieżka będzie zlokalizowana od ul. Jaracza w kierunku Szafranek do ul. Bukowej  

w Kajkowie. 
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Radny Mieczysław Woźny powiedział, że kilka dni temu w okolicy urzędu widział Panią 

Annę Pasiecznik i zapytała, czy Pan Wójt już definitywnie rozliczył się z byłą panią dyrektor 

i jeśli tak, to prosi o informacje na temat wysokości odprawy. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że pani Pasiecznik jest pracownikiem Zespołu Szkół w Lipowie do 

końca miesiąca sierpnia i płatnikiem będzie szkoła. 

 

Radny Roman Nowakowski zapytał, czy można usunąć obecny przystanek w Górce, 

ponieważ jego stan psuje krajobraz. 

 

Wójt Gminy poinformował, że w najbliższym czasie planowany jest zakup przystanku do 

Górki, jednak z uwagi na obecnie trwające prace przebudowy drogi E7, należy się zastanowić 

nad jego lokalizacją. 

 

Sołtys sołectwa Smykówko Dominik Serafin prosił o bieżące informacje na temat likwidacji 

tzw. gniazd. 

 

Pan Bogusław Fijas przypomniał, że Rada podjęła uchwałę i przyjęła nowy regulamin 

utrzymania porządku i czystości. Od 1 lipca br. obowiązuje system workowy i gniazda 

sukcesywnie do końca 2016 roku będą likwidowane. W pierwszej kolejności znikną te, wokół 

których jest największy bałagan. Wójt dodał, że zmienił się operator, gminę będzie 

obsługiwał ZUOK Rudno. Obecnie trwają zmiany w zakresie złożonych deklaracji, dalsze 

losy gniazd, stawek i całego sytemu są w gestii Zgromadzenia Związku, do którego należy 

Gmina Ostróda. 

 

Pan Korybut mieszkaniec Kajkowa zapytał, czy byłoby możliwe przyspieszenie likwidację 

gniazd przy Sali Królestwa Świadków Jehowy w Kajkowie.  

 

Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że wszelkie uwagi dotyczące gospodarki odpadami należy 

zgłaszać do biura Związku Gmin „Czyste Środowisko”. Pan Wójt uwagę przyjął i 

poinformował, że przekaże do realizacji. 

 

Sołtys sołectwa Morliny Henryk Krużewski dodał, że jest przeciwnikiem likwidacji gniazd. 

 

Pan Fijas przypomniał, że uchwałą Rady Gminy przyjęto nowy regulamin i wprowadzono 

likwidację gniazd i powtórzył, że będą mogły pozostać tylko nieliczne, tam gdzie zachowany 

jest porządek. 

 

Pan Korybut powiedział, że ma doświadczenie w zakresie utrzymania porządku i czystości 

zapewnił, że system workowy sprawdza się, ponadto  dodał, że żaden system nie pomoże jeśli 

sami sobie nie pomożemy. 

 

Pani Helena Boniecka sołtys sołectwa Kątno złożyła wniosek formalny o postawienie 

przystanku w Zawadach Małych. 

 

Radny Andrzej Bartnicki powiedział: „w związku z tą sytuacją, która wczoraj miała miejsce 

proszę, aby ktoś pojechał i naprawił rzetelnie dach na ul. Słonecznej 6 w Kajkowie”. Pan 

Bartnicki poinformował, że przygotował skargę pisemną na kierownika. Dodał, że nie może 

być tak, że urzędnik przyjeżdżając na miejsce nie widzi rzeczywistego problemu, tylko wnosi 
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zastrzeżenia do osoby, która miała odwagę zadzwonić do urzędu i o problemie 

poinformować. 

 

Pani Iwona Farasiewicz sołtys sołectwa Grabin  nawiązując do organizowanych przyjęć 

weselnych na sali w Grabinku zapytała, czy właściciele lokalu mają zgody na pokaz 

sztucznych ogni. Dodała, że cotygodniowe imprezy zakłócają spokój mieszkańcom. 

 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że właściciel lokalu informuje każdorazowo o 

organizowanych uroczystościach z pokazem fajerwerek, gmina decyzji w tym zakresie nie 

wydaje. Pan Wójt odpowiedział, że bliżej zapozna się ze sprawą. 

 

Pan Korybut zapytał, dlaczego drogi zastępcze na terenie gminy wykonane są z płyt 

żelbetowych a nie asfaltowe. Prosił, aby temat ten poddano pod rozwagę. 

 

Pan Wójt wyjaśnił, że w przypadku korzystanie przez firmę Budimex czy Strabag z dróg 

gminnych, zawarte zostało stosowne porozumienie na temat sposobu korzystania i jakości 

dróg po zakończeniu inwestycji. W większości przypadków drogi, o których mówi Pan 

Korybut są drogami powiatowymi i to powiat określił warunki w porozumieniu z firmami. W 

tej kwestii należy wystąpić z zapytaniem do Powiatu, czy też Zarządu Dróg. Pan Wójt 

poinformował, że bardzo duże utrudnienia drogowe czekają mieszkańców Ornowa. 

 

Pani Farasiewicz Sołtys sołectwa Grabinek zgłosiła uwagę o braku informacji na temat 

zamknięcia części drogi w Grabinku. 

 

Pan Bogusław Fijas prosił, żeby wszelkie uwagi zgłaszać na bieżąco a nie czekać do sesji. 

Następnie zapewnił, że poprosi firmy o informowanie urzędu w zakresie zmiany organizacji 

ruchu na drogach. 

 

Radny Andrzej Bartnicki powiedział, że należy również zwrócić się do Starosty, aby nie 

oznakowywać ul. Kopernika znakiem 8 ton, gdyż utrudni to wjazd rolników do Agro-Plonu 

na ul. Olsztyńską. 

 

Pan Wójt prosił radnego o pozostanie po sesji i przedstawienie szczegółów, aby mógł  

wystąpić z wnioskiem do Starosty. 

 

Pan Korybut w odniesieniu do dróg powiedział, że nie jest rolą sołtysów informowanie Pana 

Wójta o zmianach, rolę tę powinni pełnić urzędnicy. 

 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że ważne jest źródło informacji, w przypadku kiedy wójt 

takich informacji nie posiada, to należy je zgłaszać. 

 

Radny Stanisław Korpusik prosił o wysłanie informacji do Pani Teresy Szłykowicz Sołtys 

sołectwa Ornowo na temat najbliższych utrudnień na drogach w Ornowie. 

 

Pan Bogusław Fijas  odpowiedział, że w odpowiednim czasie skutecznie informacja trafi do 

mieszkańców. Dodał, że Pani sołtys na bieżąco jest informowana. 

 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 
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Ad. 11.  
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXII Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 1510. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 


