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P R O T O K Ó Ł Nr XXX/17 

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

odbytej dnia 28 kwietnia 2017 r. o godz. 13:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

 

Obrady XXX Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 13:00 otworzył Janusz Sadowski – 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 15 radnych na sali obrad – Przewodniczący obrad Janusz Sadowski, 

na podstawie listy obecności stwierdził, że Rada jest zdolna do podejmowania prawomocnych 

uchwał. Następnie powitał obecnych w tym: Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, 

Sekretarza Gminy Cezarego Wawrzyńskiego, Skarbnika Gminy Teresę Ołowską, obecnych 

kierowników referatów, media oraz 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 protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy Ostróda. 

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2017 – 2028. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Ostróda 

środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług 

samorządowemu zakładowi budżetowemu. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na 

realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat 

za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Ostróda. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika  

w miejscowości Kajkowo. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą 

Ostróda a Rejonem Korzeckim Obwodu Rówieńskiego Ukrainy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.  

14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.                            
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Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 87/5 i 87/10 obręb Górka gmina Ostróda. 

Pan Fijas poinformował, że do urzędu wpłynął wniosek Burmistrza Miasta Ostróda o 

sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek w 

obrębie Górka w celach realizacji na ww. działkach cmentarza komunalnego. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy Ostróda. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek wójta. 

Projekt uchwały został wprowadzony po pkt 13, jako pkt 14. Pozostałe punkty zmieniają 

numerację: 

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.                            

 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXIX Sesji Rady Gminy były 

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 XXIX 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 XXIX Sesji Rady Gminy. 

Ad. 3. 
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Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami, przedstawił Wójt Gminy Ostróda. 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie : 

1. Przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: 

,, Dostawa wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów 

matematycznych i przyrodniczych do 4 Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda w 

ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji 

matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”, 

2. Zmian budżetu gminy Ostróda, 

3. Ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ostróda, 

4. Powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: 

„Budowa sieci wodociągowej dla m. Dziadyk”, 

5. Przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzydowie, 

6. Przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szyldaku, 

7. Przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zwierzewie, 

8. Przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Przedszkolno – Szkolnego  

w Tyrowie, 

9. Powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r., 

10. Ustalenia szczegółowych zasad ewidencji środków z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla projektu 

pn. „Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”, 

11. Nabycia nieruchomości:  

- odpłatnie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość gruntową, położoną w obrębie 

Kajkowo, gminie Ostróda, oznaczoną jako działka ewidencyjna Nr 142/38 o pow. 

0,0019 ha, 

- w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, na 

rzecz Gminy Ostróda nieruchomość gruntową położoną w obrębie Morliny, 

oznaczoną jako dz. ew. Nr 4/25, o pow. 0,0354 ha, 

12. Przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą:  

,,Dowożenie dzieci w ramach projektu - Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”, 

13. Przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: 

,,Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia 

ulicznego w m. Kajkowo”, 

14. Powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie: 

- III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 84/16 o pow. 5,2380 ha, położonej w 

obrębie Górka; 

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości położonej w 

obrębie Tyrowo, gm. Ostróda, oznaczonej jako dz. ew. Nr 675/31, o pow. 0,2377 ha; 

- IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości położonej w 

obrębie Tyrowo, gm. Ostróda, oznaczonej jako dz. ew. Nr 675/32, o pow. 0,2283 ha, 

15. Wskazania szkoły do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do nowo 

tworzonej Szkoły Podstawowej w Idzbarku, 

16. Wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, 

na okres jednego dnia, tj. 19 kwietnia 2017 r. - część nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Górka, o pow. 17,8296 ha 

i pow. 1,1478 ha, 
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17. Przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: 

,,Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia 

przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-

VI”, 

18. Pierwokupu nieruchomości : nie skorzystano z prawa pierwokupu własności 

niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo, gm. 

Ostróda, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 676/21 o powierzchni 0,1404 ha, 

19. Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę 

przygotowawczą na stanowisku: Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu, 

20. Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Radca prawny. 

Spotkania, konferencje 

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

2. Warmińsko-Mazurska Gala Mistrzów Sportu. 

3. Odbiór zadania inwestycyjnego – sieć wodociągowa w miejscowości Dziadyk. 

4. Rozpoczęcie odbioru zadania inwestycyjnego - sieć wodociągowa Ostróda-Górka. 

5. Uroczystość 100-letnich urodzin mieszkańca Gminy Ostróda z miejscowości Stare 

Jabłonki. 

6. Zebranie wiejskie z mieszkańcami Górka, Kajkowo, Zwierzewo, Szyldak. 

7. Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

8. Walne Zabranie Członków Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”. 

9. Spotkanie z Burmistrzem Miasta Ostródy. 

10. Spotkanie z dyrektorem Budimexu i Strabagu. 

 

Ponadto w tym punkcie Wójt poinformował, o pozyskanych środkach na remonty świetlic w 

Grabinku i Glaznotach, złożonych wnioskach  do Agencji Nieruchomości Rolnych o przejęcie 

dróg oraz deklaracji ANR zabezpieczającej środki na wykonanie dokumentacji drogi w 

Morlinach, Bednarkach, Szyldaku, Brzydowie i Szafrankach. 

 

Przygotowanie projektów uchwał zgodnie z porządkiem obrad sesji. 

Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami, stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla 

Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie. 

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. 
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Uchwała Nr XXX/211/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie - 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok, przedstawiła Teresa 

Ołowska Skarbnik Gminy Ostróda. 

Radny Mieczysław Woźny w odniesieniu do proponowanych zmian w budżecie wniósł 

uwagę w kwestii dofinansowania zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w 

Ostródzie. Radny zgadza się, że zmiany w budżecie są nieuniknione jednak twierdzi, że 

zasadne są wówczas jeśli służą społeczności lokalnej. Pan Woźny nadmienił, że adresatem 

finasowania sztandaru powinien być minister Błaszczak a nie urząd gminy Ostróda. 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że Starosta Powiatu Ostródzkiego wyszedł do 

samorządów powiatu z propozycją wspólnej partycypacji kosztów zakupu sztandaru i dodał, 

że wszystkie samorządy podjęły już stosowną uchwałę. Wójt nadmienił, że osobiście ma 

obiekcję co do przeznaczania środków na zakup sztandaru. 

Radny Woźny zapytał: „czy wydawanie tych środków jest zgodne ze statutem ?” 

Wójt wyjaśnił, że jeśli uchwała będzie niezgodna z prawem wówczas Regionalna Izba 

Obrachunkowa ją zakwestionuje. 

Pan Woźny powiedział: „wydaje mi się, że za dwa lata możemy już mieć kolejny sztandar z 

gimnazjum Lipowa”. 

Radny Marek Szostek prosił o udzielenie informacji na temat złożonego wniosku o 

dofinansowanie opracowania studium wykonalności, związanego z zabytkowym parkiem w 

Durągu. Radny pytał: „co jest powodem złożenia wniosku i kto wpadła na taki pomysł”. 

Pan Fijas dziwi się, że na komisji nie ma pytań a pojawiają się one dopiero na sesji.   

Następnie Wójt udzielając odpowiedzi radnemu poinformował, że został złożony  wniosek o 

aplikacje  środków unijnych z działu „bioróżnorodności” na rewitalizacje zabytkowego parku 

w Durągu, z możliwością dofinansowania do 85%. Wójt uważa, że mimo trudności, które 

dotyczyły ustanowienia własności gruntu, inicjatywa jest słuszna i warto zadbać o piękną 

okolicę Durąga. Wójt dodał, że obowiązkiem gminy jest dbałość o obiekty zabytkowe i 

wspomniał o pałacu w Lubajnach oraz budynku w Zajączkach.  

Radny Marek Szostek powiedział, że za złożonym projektem kryje się zabezpieczenie 

środków własnych. Radny uważa, że każdą wygospodarowaną złotówkę należy przeznaczać 

na remonty dróg. Pan Szostek wspomniał, że w miejscowości Ostrowin są dwa drzewa, które 

kwalifikują się jako pomniki przyrody. Ponadto radny prosił o informacje na temat 

przeznaczanej kwoty 5 tys. na koszty prowadzenia prac geodezyjno –archeologicznych w 

okolicach m. Lubajny. 
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Głos zabrał Cezary Wawrzyński Sekretarz Gminy Ostróda, który poinformował, że Muzeum 

w Ostródzie od kilku miesięcy zajmuje się sprawą wydobycie skarbu w okolicach Lubajn, tj. 

ponad 140 monet z okresu średniowiecza. Osoby dokonujące tego odkrycia zwróciły się do 

Wójta z prośbą o wsparcie finansowe dokończenia rozpoczętych prac geodezyjnych i 

„archeologicznych”. Głównym celem jest zabezpieczenie i uratowanie zabytków. 

Więcej 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 - 13 głosów, 

-„przeciw” – 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXX/212/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 

zmian budżetu gminy Ostróda na 2017 rok, stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2017 – 2028. 

 

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 - 13 głosów, 

-„przeciw” – 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXX/213/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2017 – 2028 - stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Ostróda 
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środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług  

samorządowemu zakładowi budżetowemu. 

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 XXX/214/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 

zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Ostróda środków finansowych 

wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług samorządowemu zakładowi 

budżetowemu - stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na 

realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” – 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXX/215/017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę 

Ostróda, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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Ad. 9. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości 

Kajkowo.  

 

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że dnia 19 kwietnia 2017 r. odbyło się zebranie wiejskie 

sołectwa Kajkowo, na którym mieszkańcy wyrazili zgodę na wzniesienie pomnika.  

 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 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 XXX/216/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości Kajkowo, stanowi załącznik nr 9 

do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” – 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXX/217/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania. 

Uwag nie zgłoszono. 
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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 XXX/218/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 

podziału Gminy Ostróda na stałe obwody głosowania - stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ostróda a 

Rejonem Korzeckim Obwodu Rówieńskiego Ukrainy. 

 

Głos zabrał Wójt Gminy Ostróda i poinformował, że w grudniu 2016 r., na zaproszenie 

tamtejszych władz samorządowych, złożył wizytę w mieście i rejonie Korzec na Ukrainie. 

Jest to miejscowość położona na Wołyniu, w Województwie Równe, około 250 km na 

wschód od Lwowa. Przed drugą wojną światową miejscowość znajdowała się na granicy (po 

polskiej stronie) z ZSRR. W okolicy są liczne cmentarze i zabytki związane ze śladami 

polskości, funkcjonuje tam obecnie parafia rzymsko-katolicka z polskim księdzem. W marcu 

br. Przewodniczący Administracji Rejonu Korzec oraz Przewodniczący Rady Rejonu Korzec 

zaproponowali rozpoczęcie uzgadniania treści umowy o współpracy. Po podjęciu współpracy, 

w nieodległej przyszłości możliwa jest wymiana młodzieży oraz kontakty co najmniej w 

dziedzinie oświaty, kultury i sportu.  Ponadto Wójt powiedził, że społeczność Ukrainy liczy 

na pomoc w postaci upamiętniania miejsc, na których pochowani zostali Polacy w czasie 

wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. 

 

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. 
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Uchwała Nr XXX/219/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 

nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ostróda a Rejonem Korzeckim 

Obwodu Rówieńskiego Ukrainy - stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Ad. 13. 
Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego. 

  

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 XXX/220/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 

zbycia nieruchomości mienia komunalnego – stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 87/5 i 87/10 obręb Górka gmina Ostróda. 

 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 

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 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXX/221/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek Nr 87/5 i 87/10 obręb Górka gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. 

 

Ad. 15,16. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
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Radny Marek Szostek prosił o wsparcie finansowe dokończenia budowy chodnika w 

Szyldaku na ul. Pocztowej, ponieważ zaplanowane środki z funduszu sołeckiego są 

niewystarczające. 

 

Pan Bogusław Fijas wyjaśnił, że ciężko jest składać deklaracje w sytuacji kiedy nie jest znany  

wykonawca i zakres wykonywanych prac. Wójt sądzi, że radnemu zależy na publicznym 

prowadzeniu dyskusji, ponieważ w tej sprawie rozmawiał już z radnym.  

 

Radny Stanisław Korpusik prosił o informacje na temat sprzedaży działek nad jeziorem w 

Ornowie. 

 

Wójt odpowiedział, że zostały podjęte dwie próby sprzedaży działek, częściowo działki 

podzielono na mniejsze, aktualnie trwają procedury związane ze sprzedażą. 

 

W uzupełnieniu głos zabrał Artur Lewartowski Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki 

Przestrzennej  który przypomniał, że była podjęta uchwała przez Radę o przeznaczeniu do 

sprzedaży gruntów, obecnie trwają prace związane z wyceną nieruchomości, planuje się 

sprzedaż całości gruntów a za około pięć miesięcy zostanie ogłoszony przetarg. 

 

Pan Bogusław Fijas dodał, że obecnie wyczuwalne jest zainteresowanie terenem, ponadto 

gminie zależy na zbyciu, ponieważ część budżetu oparta jest na sprzedaży mienia.  

 

Radny Jarosław Pawszyk zapytał: „kiedy otrzymam odpowiedź na interpelację z poprzedniej 

sesji, której termin już dawno minął”. 

 

Wójt prosił o skonkretyzowanie pytania. 

 

Radny przypomniał, że interpelacja dotyczyła drogi, która została zdewastowana przez 

wykonawcę robót kanalizacji i nie została przywrócona do stanu pierwotnego. Radny dodał, 

że odbiór zadania odbył się trzy lata temu. 

 

Pan Wójt poinformował, że w dniu dzisiejszym uzyskał informacje, że firma która 

wykonywała kanalizację kontaktowała się z radnym w celu  omówienia zakresu  prac, łącznie 

z podaniem terminu, tak aby temat nie wracał. 

 

Pan Pawszyk potwierdził fakt przeprowadzonej rozmowy z wykonawcą jednak uważa, że 

skoro skierował interpelację do urzędu, to powinien otrzymać w tej sprawie odpowiedź. 

 

Wójt zapewnił, że wole radnego wypełni i zostanie wysłana odpowiedź w tej sprawie. 

 

Radny Łukasz Nowicki w nawiązaniu do wniosku Burmistrza i podjętej uchwale o 

przystąpieniu do planu zapytał: „czy znane są badania, które prowadził urząd miejski na temat 

gruntów na których ma zostać posadowiony cmentarz, ponieważ teren nie do końca nadaje się 

na ten cel”. 

 

Wójt uważa, że na etapie prowadzonych badań służby burmistrza raczej rozpatrzyły kwestie 

przeznaczenia gruntów. Dalej wójt powiedział, że tereny w części są podmokłe i w części 

wyżej położone, dlatego określony obszar będzie kwalifikował się na usytuowanie cmentarza. 

Ponadto Pan Fijas nadmienił, że jeżeli burmistrz wystąpi o poszerzenie granic 
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administracyjnych miasta o teren, który nabyło od autodromu to osobiście nie będzie wnosił 

sprzeciwów, ponieważ teren jest specjalny nie zamieszkujący przez ludność, funkcjonuje 

strzelnica, ma powstać cmentarz, ponadto jest skomunikowany i związany z miastem.   

 

Radny Marek Szostek proponował, przeprowadzić rozmowę z firmą Budimex lub Strabag, 

aby nadwyżkę ziemi z przebudowy dróg nawieść na podmokłe tereny. 

 

Wójt odpowiedział, że właściwie budowy są na ukończeniu i praktycznie jest to 

niewykonalne, ponieważ prawo reguluje gdzie i co można usypać bądź zasypać. 

 

Ad. 17. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Radny Andrzej Bartnicki z uwagi na zapytania mieszkańców prosił o zdemontowanie 

informacji odnośnie poszerzenia granic Ostródy o miejscowość Kajkowo, Szafranki. 

 

Wójt poinformował, że żadna oficjalna informacja na temat poszerzenia granic 

administracyjnych miasta Ostródy, o których mówi radny nie wpłynęła do urzędu gminy i 

przypomniał, że informacja taka pojawiła się rok temu w mediach w dniu 1 kwietnia.  

W kwestii obecnej rozbudowy terenów Kajkowa wójt wyjaśnił, że tereny (jak większość 

mieszkańców mylnie sądzi) należą nie do Kajkowa lecz do obrębu i miejscowości Górka. 

 

Więcej wniosków i informacji nie zgłoszono. 

 

Ad. 18. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXX Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 1430. 

Na tym protokół zakończono. 

 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 

 

         


