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P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/16 

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

odbytej dnia 9 listopada 2016 r. o godz. 10:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

 

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 10:00. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 12 radnych na sali obrad – prowadzący obrady Janusz Sadowski 

powitał wszystkich obecnych w tym: Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Skarbnika 

Gminy Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską, Dyrektora Zakładu Obsługi 

Komunalnej Jana Ignaczewskiego, Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki 

Przestrzennej oraz radnych i sołtysów z terenu gminy Ostróda. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, aktualnie w sesji uczestniczy 12 radnych. 

(Nieobecni: Lila Brzózka, Jarosław Pawszyk, Józef Wiśniewski). 

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. 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII 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 Gminy 

Ostróda na lata 2016 – 2029. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na terenie gminy Ostróda. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów oraz 

budynków lub ich części niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej. 

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, 

ustalenia jej stawki i zasad poboru. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Warmińsko-Mazurskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz na wystąpienie Gminy Ostróda 

z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 42/6 i 42/8 położonych w obrębie 

Lubajny oraz działek 147 i 148 położonych w obrębie Zwierzewo gmina Ostróda. 



 

2 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2017. 

14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Ostróda. 

15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.    

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad: 

Projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy oczyszczalni ścieków w 

obrębach Morliny i Tyrowo gmina Ostróda.  

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał wniosek Wójta Gminy Ostróda pod głosowanie. 

Rada Gminy Ostróda jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek Wójta o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały. 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy oczyszczalni ścieków w 

obrębach Morliny i Tyrowo gmina Ostróda, został wprowadzony po pkt 12 - jako punkt 13 

porządku obrad. Pozostałe punkty to: 

14. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2017. 

15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Ostróda. 

16. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

18. Wolne wnioski i informacje. 

19. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.    

 

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 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. 
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Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

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

wyłożony do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady, dostępny jest również na sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

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

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 

12 radnych: 

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów, 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XXIII 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. Nabycia nieruchomości; 

- nabyto prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie 

Naprom, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 123/4 o pow. 0,0712 ha. 

2. Ustalenia Regulaminu publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Ostróda oraz wyznaczenia Administratora i Redaktora ds. Biuletynu 

Informacji Publicznej. 

3. Zmian w budżecie gminy Ostróda. 

4. Powołania komisji do : 

- przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: „Remont nawierzchni drogi wraz 

z chodnikiem ul. Jeziorna, ul. Jagodowa, ul. Gajowa w Międzylesiu”. 

5. Powołania komisji przetargowej; 

1). I przetarg ustny nieograniczony: 

          - na sprzedaż boksu gospodarczego o powierzchni użytkowej 17,69 m2 wraz  

              z udziałem 313/1000  w nieruchomości i częściach wspólnych, znajdującego się na 

              działce ew. nr 22/8  o pow. 0,0062 ha, położonej w obrębie Grabin, 

          -  udziału 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 

              ew. nr 22/6, o pow. 0,1730 ha, położonej w obrębie Grabin, 

 2). I przetarg ustny nieograniczony  

          -  na sprzedaż prawa własności działki ew. nr 675/11o pow. 0,2214 ha, położonej  

             w  obrębie Tyrowo, 

3). I przetarg ustny nieograniczony  

           - na sprzedaż prawa własności działki ew. nr 675/24 o pow. 0,1927 ha, położonej  

             w obrębie Tyrowo, 
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4). II przetarg ustny nieograniczony  

          - na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew.   

            nr 10/40 o pow. 2,0473 ha, położonej w obrębie Morliny; 

           5). IX przetarg ustny nieograniczony  

                - na sprzedaż prawa własności kompleksu dwóch działek o łącznej powierzchni 0,1991ha.  

                  W skład kompleksu wchodzą działki położone w obrębie Lubajny oznaczone w ew.:  

                  nr 269/11 o pow. 0,1032 ha oraz nr  269/13 o pow. 0,0959 ha; 

 6).  II przetarg ustny nieograniczony 

      -  na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem 

         użytkowym, oznaczonych jako działki ew. nr 103/10 o pow. 0,0135 ha oraz nr 103/11  

         o pow. 0,0223 ha, położonych w obrębie i miejscowości Smykówko. 

6. Zbycia nieruchomości mienia komunalnego; 

- przeznaczono do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego 

najemcy lokalu mieszkalnego, część nieruchomości położonej w obrębie Reszki, gm. 

Ostróda: 

-lokal mieszkalny Nr 3 w budynku Reszki 20 o pow. 40,90 m2, pomieszczenie 

gospodarcze o pow. 13,50 m2 przynależne do lokalu oraz udział 29/100 w gruncie, 

częściach wspólnych budynku i urządzeniach - działka ew. nr 134 o pow. 0,4900 ha. 

7. Powołania  w sprawie przeprowadzenia w roku 2016 inwentaryzacji w drodze spisu  

z natury składników majątkowych Gminy Ostróda oraz powołania komisji 

inwentaryzacyjnej. 

8. Wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień 

publicznych, których wartość nie przekracza wyrażone w złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro. 

9. Podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy 

Ostróda za III kwartał 2016 r. 

10. Zmiany budżetu gminy na 2016 rok. 

11. Wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda 

Przeznaczono do wydzierżawienia nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka 

ewidencyjna nr 245/2 o pow. 0,1235 ha, położoną w obrębie Ornowo, stanowiącą 

własność Gminy Ostróda, na okres 3 miesięcy. 

12. Nabycia nieruchomości  

Nabyto w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, 

O/T w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość gruntową położoną w obrębie 

Wyżnice, oznaczoną jako działki ewidencyjne: 

- nr 1/11 o pow. 0,3163 ha, nr 1/10 o pow. 0,0419 ha oraz nr 5/16 o pow. 0,1339 ha. 

 

Spotkania, konferencje 

1. Konsultacje społeczne dotyczące projektu pn. „Strategia na rzecz odpowiedzialnego 

rozwoju”. 

2. Spotkanie Rady Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT. 

3. Odbiór kanalizacji Wąwóz – Kajkowo. 

4. Narada Dyrektorów placówek oświatowych. 

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

Zgromadzenie Związku. 

6. Gminny Dzień Edukacji Narodowej w SP Brzydowo oraz odbiór nagrody 

ufundowanej przez firmę Michelin. 

7. Koncentracja Gminna Ochotniczej Straży Pożarnej – Rudno. 

8. Podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa sieci 

wodociągowej dla miejscowości Dziadyk". 
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9. Podpisanie umowy na zakupu mobilnej Platformy Edukacyjnej OZE w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

10. Uroczyste otwarcie drogi Turznica - Reszki oraz oddanie do użytku publicznego ulic: 

Jeziornej, Jagodowej i Gajowej w miejscowości Międzylesie. 

11. Apel ku czci pomordowanych w Zawadach Małych. 

12. Zawody Wrak Race o Puchar Wójta Gminy Ostróda. 

13. Posiedzenie Prezydium Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. 

14. Akcja-opaski  „Bezpieczna Droga do Szkoły”. 

 

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 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie gminy Ostróda. 

4.Projekt uchwały w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów oraz 

budynków lub ich części niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

5.Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego. 

6.Projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej. 

7.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, 

ustalenia jej stawki i zasad poboru. 

8.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Warmińsko-Mazurskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz na wystąpienie Gminy Ostróda  

z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. 

9.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 42/6 i 42/8 położonych w obrębie Lubajny 

oraz działek 147 i 148 położonych w obrębie Zwierzewo gmina Ostróda. 

10.Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda  

 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

 publicznego na rok 2017. 

11.Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

 i porządku na terenie Gminy Ostróda. 

 

Wójt Gminy Ostróda nawiązując do planowanej reformy oświaty w roku 2017 powiedział, 

że w skali gminy Ostróda reforma ma szanse odbyć się bezboleśnie. W przypadku 

reorganizacji szkół nie planuje się dużych zmian, gdyż na terenie gminy utworzone zostały 

zespoły szkół. Podjęte zostaną działania o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Ostródzie. 

Pan Bogusław Fijas nadmienił, że ewentualne braki w etatach wśród nauczycieli będą 

uzupełniane w ramach realizowanych projektów, na które gmina Ostróda otrzymała środki na 

lata 2017- 2018. 

W dalszej części Pan Wójt mówił o utrudnieniach na drogach, gdyż obecnie w wyniku 

intensywnych opadów deszczu wszystkie drogi bez stabilnego podłoża uległy zniszczeniu. 

Pan Fijas prosił o uzbrojenie się w cierpliwość, aktualnie dwie firmy pracują na drogach i 

doprowadzają do stanu przejezdności.  
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Następnie Pan Wójt nawiązując do wcześniej zasygnalizowanego tematu w sprawie 

projektów oświatowych poinformował, że dodatkowe środki wpłyną do przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjów z przeznaczeniem na wyposażenia. Tu Pan Wójt wspomniał, że 

ostatnio jeden z radnych razem z Radą Szkoły w Pietrzwałdzie napisał pismo do Wójta i  

Kuratorium Oświaty, że są nieodpowiednie warunki w przypadku nauki informatyki w szkole 

w Pietrzwałdzie. Pan Wójt uważa, że osoba ta powinna przyjść, zapytać, poczekać z taką 

informacją a nie działać specjalnie na niekorzyść wizerunku gminy. Dalej w tym temacie Pan 

Fijas poinformował, że w styczniu do szkoły w Pietrzwałdzie trafi 16 laptopów z pełnym 

oprogramowaniem. Ogólnie na poprawę placówek oświatowych i jakości kształcenia  trafią 

środki na poziomie 1mln 300 tys. w każdej szkole będzie nowa pracownia, będą środki na 

działalność sportową. 

Kolejna informacja przedstawiona przez Wójta dotyczyła zajęcia przez Gminę Ostróda 

pierwszego miejsca w projekcie: „Infrastruktura socjalna Działanie 9.2” W ramach projektu 

będzie przeprowadzony remont i adaptacja świetlic na potrzeby centrum aktywności 

społecznej w Pietrzwałdzie, Idzbarku, Kątnie, Brzydowie i Durągu. Pan Wójt wspomniał 

również o potrzebie remontu kapitalnego świetlicy w Glaznotach i Grabinku oraz o potrzebie 

zamontowania ogrzewania świetlicy w Wysokiej Wsi. 

W dalszej części Pan Bogusław Fijas poinformował o akceptacji projektu Wojewody na 

budowę „schetynówki”, drogi gminnej w Kajkowie prowadzącej do osiedla terenów 

wykupionych z gminy przez firmę Ekobud. Obecnie inwestor buduje 108 mieszkań, kolejne 

208 jest w planach a 50% wkładu gminy będzie inwestował Powiat Ostródzki. 

Na zakończenie Wójt poinformował, że nie został przyjęty projekt gminy na zakup 

samochodu strażackiego dla OSP Brzydowo, w tej sprawie złożony został protest. 

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 Teresa Ołowska Skarbnika Gminy Ostróda. 

W trakcie omawianego projektu uchwały salę narad opuścił radny Roman Nowakowski. 

Aktualnie w sesji uczestniczy 11 radnych. 

Uwag nie zgłoszono. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów przyjęła zgłoszony wniosek. 
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Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 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 Gminy Ostróda na 

lata 2016-2029. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIV/159/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie 

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

protokołu. 

 

Ad. 6. 
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie gminy Ostróda. 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o odczytanie § 1,4,5 i 6 projektu uchwały. 

Uwag nie zgłoszono.  

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 10 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów przyjęła zgłoszony wniosek. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w przegłosowanej wersji a następnie poddał 

pod głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

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

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda - 

stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków 

lub ich części niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków lub ich części 

niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - stanowi załącznik nr 7  do 

protokołu. 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego. 

Radny Mieczysław Woźny nadmienił, że na posiedzeniu komisji wnioskował o uchwalenie 

kwoty 45 zł za 1 dt. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zgłoszony przez radnego wniosek nie został przyjęty przez 

radnych. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 10 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 
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-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego - stanowi 

załącznik nr 8  do protokołu. 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie 
opłaty prolongacyjnej- stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, 

ustalenia jej stawki i zasad poboru. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i zasad poboru 

- stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Warmińsko-Mazurskiej 

Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz na wystąpienie Gminy Ostróda z 

Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego S.A. w Olsztynie oraz na wystąpienie Gminy Ostróda z Warmińsko-

Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie - stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 42/6 i 42/8 położonych w obrębie Lubajny 

oraz działek 147 i 148 położonych w obrębie Zwierzewo gmina Ostróda. 

Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami przedstawił 

projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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dla działek Nr 42/6 i 42/8 położonych w obrębie Lubajny oraz działek 147 i 148 

położonych w obrębie Zwierzewo gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy oczyszczalni ścieków w 

obrębach Morliny i Tyrowo gm. Ostróda. 

Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami przedstawił 

projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów położonych przy oczyszczalni ścieków w obrębach Morliny i Tyrowo gm. 

Ostróda - stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2017 rok. 

Przewodniczący Rady poinformował, iż w rocznym programie zmniejsza się o kwotę  

68.054,00zł zadanie: Powierzenie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Wygodzie. Ponadto prosił aby uczulić organizacje na większe zaangażowanie  instruktorów 

w rozwój dzieci i młodzieży. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 11 radnych, 

głosowało 11 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 10 głosów, 
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-„przeciw” - 1 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXIV/168/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie 

Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok - 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Ad. 15. 

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Ostróda. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała została wywołana przez Związek Gmin 

Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

Radny Mieczysław Woźny prosił o wyjaśnienie zapisu „budynek wielolokalowy”. 

Radny Tomasz Klimecki wyjaśnił, że zapis ten wprowadził Związek i prawdopodobnie jest to 

budynek, w którym zamieszkuje powyżej sześciu rodzin. 

Radny Mieczysław Woźny uważa, że uchwała dzieli społeczeństwo, ponieważ zróżnicowana 

jest ilość wywozów odpadów z obszaru zabudowy jednorodzinnej i z budynków 

wielolokalowych. Radny prosił o wyjaśnienia. 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas wyjaśnił, że obowiązkiem gminy jest przyjęcie 

regulaminu, jednak obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami został przekazany 

Związkowi Gmin i ani Rada Gminy ani Wójt nie jest władny do określania zasad, gdyż 

decyzje w tej kwestii zapadają na forum 42 gmin, na Zgromadzeniu Związku. 

Radny Mieczysław Woźny: „ale uchwałę podejmuje Rada Gminy”. 

Wójt :”bo jest taki obowiązek i jeśli nie podejmie uchwały to władnym do wprowadzenia 

zmian  jest związek gmin”.  

Radny M. Woźny uważa, że uchwała zawiera zbyt mało danych i jest bez sensu. 

Pan Wójt dalej wyjaśnił, że: „uchwała nie jest bez sensu, jest to tylko przeniesienie decyzji, 

którą podjęło zgromadzenie związku”. 

Radny Mieczysław Woźny twierdzi, że nawet w dniu dzisiejszym nikt nie potrafi 

odpowiedzieć co znaczy zapis: budynek wielolokalowy. 

Wójt odpowiedział, że chodzi o bloki mieszkalne. 

Radny Woźny nadmienił, że uchwała nie posiada uzasadnienia. 

Wójt w dalszej części wyjaśniał sprawę budynków wielolokalowych. 
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Radny wyjaśnia, że z jego strony nie jest to żadna złośliwość lecz źle napisana uchwała.  

Pan Wójt stwierdził, że radny może mieć swoje zdanie i wyjaśnił, że uchwała była 

opiniowana przez prawników związku jak i gminy. W takiej sytuacji pan wójt proponował 

zwrócić się radnemu do prawnika związku o pełne wyjaśnienie zapisu: budynek 

wielolokalowy. 

Radny M. Woźny powiedział, że dyskusja trwa na temat uchwały, którą rada ma podjąć a 

wójt wykonać. 

Pan Bogusław Fijas dalej wyjaśniał, że rada ma obowiązek uchwalić regulamin, gdyż jest to 

zadanie własne gminy, ale wykonanie tego regulaminu zostało powierzone związkowi. 

Radny Woźny stoi na stanowisku, że w uchwale jest za mało danych. 

Pan Wójt: „trudno, decyzja rady”. 

Radny Andrzej Bartnicki zapytał, czy znana jest wykładnia prawa w kwestii decyzyjności 

podejmowania uchwały. Radny twierdzi, że skoro Zgromadzenie podjęło uchwałę to 

samorządy nie powinny jej powielać. 

Pan Wójt odrzekł, że uwaga jest słuszna, wielokrotnie zgłaszana przez wójtów, burmistrzów 

na zgromadzeniu.  Wyjaśnił, że w tym zakresie jest nieścisłość ustawowa, dlatego prawnicy 

zalecają wykonanie takiej procedury przez samorządy a nadzór wojewody domaga się uchwał 

i ich nie kwestionuje. Ponadto wójt wspomniał, że jest wiele uwag do systemu śmieciowego i 

segregacji. Dodał, że celem każdego mieszkańca jest to, żeby odpady trafiły do pojemników a 

następnie na składowisko. 

Radna Barbara Stabińska (członek Zgromadzenia Związku Gmin) oznajmiła, że 1% 

mieszkańców segreguje właściwie odpady. 

Radny Andrzej Bartnicki zrozumiał wyjaśnienia i stwierdził, że do uchwały powinno być 

dołączone uzasadnieniem podpisane przez związek.   

Wójt Gminy Ostróda powołując się na ustawę o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 

mówił o jej nieścisłościach, na które gmina nie ma wpływu. 

Radny Mieczysław Woźny zaznaczył, że rozumie wyjaśnienia pana wójta, jednak prosił o 

zrozumienie, że jako zwykły mieszkaniec kieruje zapytania do wójta, ponieważ uchwałę 

podjęła rada i w związku z tym nie rozumie, dlaczego wójt odsyła radnego do związku. 

Wójt Gminy Ostróda dalej tłumaczył, że gmina jest narzędziem i dostosowuje prawo 

związku, które obowiązuje na terenie gminy do wymogów prawnych funkcjonowania ustawy. 

Pan Wójt prosił radnego o wytłumaczenie mieszkańcom realizacji podejmowanej uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu Tomaszowi Klimeckiemu, który 

przypomniał, że gmina od 1 lipca uchwaliła regulamin utrzymania porządku i czystości. Dalej 

radny wyjaśnił, że gmina przeszła wówczas do segregacji u źródła na tzw. system workowy w 

zabudowie jednorodzinnej i system gniazdowy przy budynkach wielolokalowych, dlatego 
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obecny projekt uchwały przedstawia, że dwa razy w tygodniu będą odbierane odpady w 

workach, a raz w tygodniu będą opróżniane gniazda. 

W chwili obecnej salę obrad opuściła radna Anna Lewandowska- aktualnie uczestniczy 10 

radnych. 

Jan Wasiak Sołtys sołectwa Górka zasygnalizował, że na przełomie ostatnich dwóch lat 

podniesiono o ponad 100% cenę za wywóz nieczystości z 17 zł na 44 zł. 

Pan Wójt odpowiedział, że w lipcu 2013 r. nastąpiła zmiana ustawy śmieciowej,  Rada Gminy 

podjęła decyzję, że realizacją ustawy będzie zajmował się związek gmin, który został 

utworzony po to, aby powstał ZUOK w Rudnie. Z rachunku ekonomicznego wynikają stawki. 

Obecnie został ogłoszony przetarg, z czego wyłonią się nowi operatorzy i po rozstrzygniętym 

przetargu stawki mogą ulec zmianie, gdyż zaproponuje je operator. 

Radna Barbara Stabińska wtrąciła, że w związku została utworzona komórka windykacyjna. 

Wójt oświadczył, że  obecne stawki uchwalane przez związek należały do najniższych  w 

kraju i dodał, że celem tej ustawy było to, żeby zlikwidować dzikie wysypiska śmieci i żeby 

mieszkańcowi nie opłacało się wywozić śmieci do lasu. Pan Fijas rzekł, że cel nie został 

osiągnięty, ponieważ odpadów poza pojemnikami jest znacznie więcej oraz podkreślił bardzo 

ważną rolę funkcjonującego Związku Gmin „Czyste Środowisko”. 

Radny Łukasz Nowicki przypomniał Radzie, że pół roku temu toczyła się taka sama dyskusja 

na temat zasadności podjęcia tej uchwały. Radny uważa, że obecna dyskusja jest zbędna, i w  

przyszłości nie należy do niej wracać.  

Radny Marek Szostek powiedział, że oczekiwał takiego projektu uchwały który będzie  

regulował ilościowy wywóz odpadów. 

Przewodniczący Rady podkreślił, że od pewnego czasu wywóz nieczystości znacznie się 

poprawił. 

Na tym dyskusje zakończono, więcej uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 10 radnych, 

głosowało 10 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 8 głosów, 

-„przeciw” - 2 głosy, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. o zmianie 

uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Ostróda - stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Ad. 16. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

Ad. 17. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.  

Ad.13. 

Wolne wnioski i informacje. 

Radny Mieczysław Woźny przypomniał, że niejednokrotnie zgłaszał na sesji wnioski w 

sprawie remontu dróg, otrzymał zapewnienia od wójta, że będą remonty, były również wizje 

lokalne drogi Bałcyny-Reszki, jednak do chwili obecnej nic nie zrobiono, nawet nie było 

równiarki. 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił, że w okresie braku opadów nie było uwag, droga była 

przejedna, nie wymagała remontu, dlatego nie była remontowana. Kwestie zgłaszania 

potrzeby równiarki są po stronie sołtysa i radnego, jednak takich zgłoszeń wójt nie odnotował. 

Radny Mieczysław Woźny prosił, aby wójt przeczytał niektóre protokoły. 

Pan Wójt powtórzył, że po każdej interwencji radnego inspektor Z. Tomczyk był w terenie i 

stwierdził, że nie ma potrzeby remontu drogi. 

Rany Woźny oznajmił, że wójt wskazywał terminy remontu drogi. 

Pan Fijas stwierdził, że według jego wiedzy nie ma potrzeby remontowania wskazywanej 

drogi.  

Radny Andrzej Bartnicki uważa, że na sesji nie powinno rozmawiać się o lampach i drogach, 

ponieważ od tego są referatu urzędu. 

Dalej Pan Bartnicki wspomniał, że zapoznał się ze sprawozdaniem z funkcjonowania oświaty 

na terenie gminy Ostróda i jest pełen obaw, że budżet gminy może nie wytrzymać wpisanych 

potrzeb . Radny uważa, że korzystając z reformy oświaty należy podjąć stosowne kroki, aby 

sytuację uzdrowić. Następnie radny zapytał o realną szansę na pozyskania samochodu dla 

OSP Brzydowo. 

Wójt Gminy Ostróda odnosząc się do zapytania w kwestii oświaty powiedział, że temat musi 

podlegać debacie by poszukać optymalnych rozwiązań, poprawić poziom kształcenia, 

bezpieczeństwo i inne. Pan Wójt dziwi się, że planowane są protesty, które nie będą miały 

wpływu na działania, ponieważ to od samorządów będą zależały zmiany. Pan Wójt 

wspomniał, że nie wyklucza podjęcia działań stricte personalnych w oświacie, ponieważ 

środki inwestowane w oświatę są duże i dlatego należy wymagać. 
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W kwestii ubiegania się o środki na zakup samochodu strażackiego, pan wójt wyjaśnił,  

że obecnie wpływ zarządu wojewódzkiego jest bardzo ograniczony, osobiście nie zgadza się  

z naliczaniem punktacji ekspertów i dlatego został złożony protest, aby mieć jasność sytuacji. 

Radny Łukasz Nowicki w imieniu mieszkańców Międzylesia podziękował wójtowi i całemu 

samorządowi za przeprowadzoną inwestycję drogową. Radny dodał, że efekt finalny jest 

zadowalający. 

Wójt Gminy Ostróda przyjął podziękowania i wspomniał, że otrzymana krytyka w tym 

temacie była głęboko zastanawiająca. Pan Wójt podkreślił, że ważne jest to, aby  

w czasie realizacji inwestycji działał czynnik społeczny a nie po jej zakończeniu. 

Radny Łukasz Nowicki zapewnił, że odbiór jest pozytywny. 

Radny Marek Szostek wtrącił, że liczy na poparcie kolegi radnego przy planowanej inwestycji 

w swoim okręgu. Ponadto radny przypomniał o zbliżającym się Święcie Niepodległości i 

obowiązku wywieszenia flagi. 

Pan Szymon Woźniak sołtys sołectwa Rudno złożył podziękowania wójtowi za remont 

świetlicy w Rudnie oraz Radzie za podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości gruntów dotyczących mieszkańców w Rudnie.  

Pan Dominik Serafin sołtys sołectwa Smykówko ponowił wniosek o podwyżkę diety dla 

sołtysów. 

Sołtys sołectwa Smykowo Zbigniew Wójcik twierdzi, że wysokość kwoty 400zł diet sołtysów 

jest wystarczająca. 

Wójt Gminy Ostróda zaproponował o pozostanie zainteresowanych sołtysów po sesji, na 

krótkie spotkanie, na którym zostaną przedstawione propozycje ewentualnej podwyżki diet 

dla sołtysów. 

Więcej i uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 19.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXIV Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 1145. 

Na tym protokół zakończono. 

 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 

 

         


