Projekt protokołu Nr XXXV/2018
z Sesji Rady Gminy Ostaszewo
z dnia 8 marca 2018 r.
Obrady rozpoczęły się o godzinie 934 i odbywały się w sali narad Urzędu Gminy
Ostaszewo.
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Otwarcia XXXV Sesji Rady Gminy Ostaszewo dokonał Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Wycichowski, który powitał Radnych i przybyłych na posiedzenie gości.
Na podstawie listy obecności Radnych Przewodniczący Rady stwierdził
prawomocność obrad - obecnych było 13 Radnych (nieobecni: Radny Arkadiusz
Czeran, Radny Maciej Olbryk).
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Na posiedzenie przybył Radny Arkadiusz Czeran (godz. 09.36).
Szczegółowy przebieg posiedzenia został zarejestrowany w formie nagrania
audiowizualnego i dostępny jest pod niżej wskazanym adresem:
http://www.zulawyimierzeja24.pl/aktualnosci/19258,dyskusja-z-przedstawicielamikrajowego-osrodka-wsp
2. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Dyskusja z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na temat
dalszej współpracy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Ostaszewo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018-2021.
11. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Ostaszewo na 2018 rok.
12. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
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13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Omówienie założeń do projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny
2018/2019.
15. Sprawy bieżące.
16. Zakończenie obrad sesji.
Porządek obrad został poddany przez Przewodniczącego Rady pod głosowanie. Ilość
uzyskanych głosów: 14 „za” (nieobecny Radny Maciej Olbryk).
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół nr XXXIII/2017 z sesji Rady Gminy
Ostaszewo z dnia 19 grudnia 2017 r. oraz protokół nr XXXIV/2018 z nadzwyczajnej
sesji Rady Gminy Ostaszewo z dnia 29 stycznia 2018 r. były do wglądu na
stanowisku ds. obsługi rady i rozwoju gminy oraz zostały wyłożone dzisiaj w sali
narad Urzędu Gminy Ostaszewo.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokoły z poprzednich sesji. Ilość
uzyskanych głosów: 14 „za” (nieobecny Radny Maciej Olbryk).
4. Dyskusja z przedstawicielami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na temat
dalszej współpracy.
Pani Magdalena Dudek p.o. Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Pruszczu Gdańskim przedstawiła informację na temat zakończonych działań i tych,
które Ośrodek zamierza wykonać w najbliższym czasie przy współpracy z gminą
Ostaszewo. Do tej pory KOWR nieodpłatnie przekazał działki w Ostaszewie,
stanowiące drogi osiedlowe oraz działkę zabudowaną przepompownią ścieków wraz
z kanalizacją sanitarno-tłoczną (aktualnie gmina Ostaszewo ubiega się o bezzwrotną
pomoc finansową na remont dróg osiedlowych tej przepompowni, zarezerwowane
środki na ten cel to maksymalnie 500 tys. zł, o które Ośrodek będzie występował do
Dyrektora Generalnego). Ponadto planowane jest nieodpłatne przekazanie drogi do
Pułkownikówki (są zarezerwowane środki finansowe na remont tej drogi w wysokości
400 tys. zł, aktualnie trwa procedura w zakresie wycinki drzew wzdłuż tej drogi) oraz
drogi osiedlowej w Pułkownikówce (gmina również będzie się ubiegać o pomoc
finansową na remont tej drogi, inwestycja ta ujęta jest w planie finansowym Ośrodka
na 2019 r.). Kolejnymi nieruchomościami, które mogłyby zostać przekazane gminie
Ostaszewo są: boisko trawiaste w Nowej Cerkwi, nieruchomość pod kotłownią na
ul. Żuławskiej w Ostaszewie (rozbiórka tej kotłowni przewidziana jest jeszcze w tym
roku), sieć wodociągowa w Ostaszewie, przepompownia wraz z siecią kanalizacyjną
w Nowej Cerkwi, drogi lokalne w Jezierniku, Nowej Kościelnicy, Gniazdowie
i Palczewie.
Pan Andrzej Grochowski reprezentujący Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
w Malborku poinformował, że na terenie gminy są do przekazania 24 lokale
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mieszkalne (dwa lokale na osiedlu w Ostaszewie, pozostałe lokale w Lubiszynku
Pierwszym, w Komarówce, w Pułkownikówce i Palczewie).
Radna Janina Królik zapytała, dlaczego tak długo trwa wykup mieszkania na
ul. Żuławskiej i mieszkania w budynku na ulicy Długiej?
Pan Andrzej Grochowski poinformował, że w sprawie mieszkań na ul. Żuławskiej
i ul. Długiej została podjęta procedura sprostowania ksiąg wieczystych, ponadto
wystąpił problem udziału w działkach. W sprawie ul. Długiej były kilkakrotnie
dokonywane wyceny i nie było odzewu, zainteresowania obecnego najemcy w tej
sprawie.
Radny Andrzej Przedcieczyński i Radny Feliks Kargol zasugerowali stworzenie
porozumienia, harmonogramu na kolejne lata w zakresie planowanego przekazania
mienia Gminie Ostaszewo od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Pani Magdalena Dudek odpowiedziała, że trudno byłoby sporządzić taki wieloletni
plan współpracy w zakresie przekazania mienia komunalnego Gminie Ostaszewo
m.in. z powodu zmieniających się przepisów prawnych, decyzji w zakresie
przekazania mienia lub bezzwrotnej pomocy finansowej (decyzję powyżej 100.000 zł
podejmuje Dyrektor Generalny), czy zmieniających się cen rynkowych w zakresie
oszacowania danego mienia. Takie plany z rocznym, dwuletnim wyprzedzeniem są de
facto tworzone, a przykładem tego jest m.in. prowadzona korespondencja służbowa.
Radna Janina Królik zapytała, dlaczego do tej pory nie została rozebrana kotłownia na
ul. Żuławskiej, mimo wcześniejszych zapewnień poprzedniego Pana Dyrektora?
Ponadto Radna zgłosiła potrzebę modernizacji przepompowni na ul. Żuławskiej.
Wójt Gminy poinformował, że jest już projekt przebudowy przepompowni
na ul. Żuławskiej i w najbliższym czasie gmina będzie zwracać się do KOWR-u
o bezzwrotna pomoc finansową.
Przewodniczący Rady zapytał o możliwość utwardzenie drogi do mieszkanki
z Palczewa, która w ostatnim czasie zwracała się z tą prośbą do Rady Gminy.
Pan Maciej Grochowski poinformował, że każda inwestycja, zgodnie z planem
zamówień publicznych, musi być rok wcześniej zadeklarowana. Tego typu remonty
muszą być zaplanowane rok wcześniej. Mieszkanka Palczewa jest współwłaścicielem
zjazdu i to jest największym problemem, ponieważ Ośrodek nie może wydatkować
środków na gruncie prywatnym.
Przewodniczący Rady zapytał, czy można wprowadzić tę inwestycję do planu
inwestycyjnego? Czy Ci mieszkańcy mogliby liczyć na jakiekolwiek dofinansowanie?
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Pan Maciej Grochowski odpowiedział, że to jest problem ze względu na
współwłasność zjazdu. Koszty tego remontu musiałyby być podzielone
proporcjonalnie na wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości.
Radny Marek Hetko zapytał, czy drogi na osiedlu i kanalizacja w Nowej Cerki oraz
drogi śródpolne są również ujęte w planach do przekazania Gminie Ostaszewo?
Pan Maciej Grochowski odpowiedział, że nie ma przed sobą szczegółowej mapy
z numerami działek, żeby konkretnie wskazać daną drogę czy nieruchomość, ale
z pewnością w planach do przekazania są ujęte drogi i kanalizacja na osiedlu w Nowej
Cerkwi, drogi śródpolne i boisko trawiaste.
Przerwa w obradach (od godz. 10.33 do godz. 10.45).
5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia rocznego planu potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych.
Projekt uchwały został przyjęty przez wszystkie komisje bez uwag.
Na sali obecnych było 13 Radnych.
Projekt uchwały został poddany przez Przewodniczącego Rady pod głosowanie.
Głosowanie jawne.
Projekt uzyskał następującą ilość głosów: 13 „za” (nieobecny Radny Maciej Olbryk,
chwilowo nieobecny Radny Feliks Kargol).
Uchwała została przyjęta, otrzymała nr XXXV/224/2018 i stanowi załącznik do
protokołu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostaszewo.
Na sali obecnych było 13 Radnych.
Projekt uchwały został poddany przez Przewodniczącego Rady pod głosowanie.
Głosowanie jawne.
Projekt uzyskał następującą ilość głosów: 13 „za” (nieobecny Radny Maciej Olbryk,
chwilowo nieobecny Radny Feliks Kargol).
Uchwała została przyjęta, otrzymała nr XXXV/225/2018 i stanowi załącznik do
protokołu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejne dwa projekty uchwał dotyczą
dostosowania poprzednio obowiązujących uchwał w zakresie prawa wyborczego
w związku z nowelizacją Kodeksu wyborczego. Konieczność wprowadzenia tych
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zmian wynika z dysproporcji pomiędzy liczbą mieszkańców zamieszkujących
w poszczególnych okręgach wyborczych.
Ponadto Przewodniczący Rady zasygnalizował możliwość podjęcia rozmów na
najbliższych, marcowych zebraniach wiejskich na temat możliwości zmiany w okręgu
wyborczym w Jezierniku (zgłoszoną podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych
przez Radnego Andrzeja Przedcieczyńskiego), tj. włączenia miejscowości Komarówka
do okręgu wyborczego nr 9, obejmującego ul. Żuławską w Ostaszewie.
Na sali obecnych było 14 Radnych.
Projekt uchwały został poddany przez Przewodniczącego Rady pod głosowanie.
Głosowanie jawne.
Projekt uzyskał następującą ilość głosów: 14 „za” (nieobecny Radny Maciej Olbryk).
Uchwała została przyjęta, otrzymała nr XXXV/226/2018 i stanowi załącznik do
protokołu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został uzupełniony o adresy
siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Na sali obecnych było 14 Radnych.
Projekt uchwały został poddany przez Przewodniczącego Rady pod głosowanie.
Głosowanie jawne.
Projekt uzyskał następującą ilość głosów: 14 „za” (nieobecny Radny Maciej Olbryk).
Uchwała została przyjęta, otrzymała nr XXXV/227/2018 i stanowi załącznik do
protokołu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
Wójt Gminy wraz ze Skarbnikiem przedstawili nw. zmiany do projektu uchwały.
Dochody:
Dział 801
– dokonuje się korekty paragrafów dochodowych (przeniesienia) z tytułu opłat za
obiady w szkole.
Wydatki:
Dział 600:
– zwiększenie o kwotę 27.600 zł wydatków inwestycyjnych na „Budowę drogi przy
ul. Chabrowej w Ostaszewie”,
Dział 750:
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– przeniesienie wydatków z wynagrodzeń osobowych na wynagrodzenia bezosobowe
w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie sprzątaczki w Urzędzie Gminy
Ostaszewo;
Dział 754
– zwiększenie o kwotę 10.000 zł wydatków majątkowych na zakup samochodu
strażackiego na potrzeby OSP Gniazdowo.
Przewodniczący Rady poinformował o pismach od Prezesa OSP Gniazdowo oraz
sołtysa Sołectwa Gniazdowo dotyczących wsparcia finansowego zakupu samochodu
strażackiego dla OSP Gniazdowo.
Natomiast Wójt Gminy poinformował o szczegółach postępowania przetargowego
dotyczącego wyłonieniu wykonawcy na „Budowę drogi przy ul. Chabrowej
w Ostaszewie”.
Na sali obecnych było 14 Radnych.
Projekt uchwały został poddany przez Przewodniczącego Rady pod głosowanie.
Głosowanie jawne.
Projekt uzyskał następującą ilość głosów: 14 „za” (nieobecny Radny Maciej Olbryk).
Uchwała została przyjęta, otrzymała nr XXXV/228/2018 i stanowi załącznik do
protokołu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018-2021.
Budżet po zmianach wynosi:
1. dochody ogółem wyniosą 12.962.081 zł, w tym:
a) dochody bieżące wyniosą 11.407.281 zł,
b) dochody majątkowe wyniosą 1.554.800 zł (w tym: ze sprzedaży majątku kwota
6.785 zł oraz w ramach zwrotu środków unijnych z wykonanych inwestycji
z programu PROW, RPO i PO RYBY 1.548.015);
2. wydatki ogółem wyniosą 14.553.444, w tym:
a) wydatki bieżące wyniosą 11.403.259 zł,
b) wydatki majątkowe wyniosą 3.150.185 zł.
Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.591.363 zł zostanie sfinansowany nadwyżką
budżetową z lat ubiegłych. Wiąże się on z planowanymi wydatkami majątkowymi.
Zmiany w wydatkach dotyczą zwiększenia o kwotę 10.000 zł wydatków na zadanie
inwestycyjne „Zakup wozu strażackiego na potrzeby OSP Gniazdowo” i o 27.600 zł
na zadanie „Budowa drogi przy ul. Chabrowej w Ostaszewie”.
Po dokonanych zmianach w tej uchwale ulega korekcie planowany deficyt budżetowy
o kwotę 37.600 zł, który na rok 2018 wynosi 1.591.363 zł.
Na sali obecnych było 14 Radnych.
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Projekt uchwały został poddany przez Przewodniczącego Rady pod głosowanie.
Głosowanie jawne.
Projekt uzyskał następującą ilość głosów: 14 „za” (nieobecny Radny Maciej Olbryk).
Uchwała została przyjęta, otrzymała nr XXXV/229/2018 i stanowi załącznik do
protokołu.
11. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy Ostaszewo na 2018 rok.
Przewodniczący Rady odczytał zaktualizowany plan pracy Rady Gminy Ostaszewo na
2018 r., a następnie poddał go pod głosowanie.
Ilość uzyskanych głosów: 14 „za” (nieobecny Radny Maciej Olbryk).
12. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt Gminy poinformował zebranych, omawiając szerzej każdy z punktów, że:
- brał udział w posiedzeniu Zarządu i Walnym Zebraniu Członków ŻLGD, na
którym podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności,
sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz podjęto uchwałę w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania;
- uczestniczył w Walnym Zebraniu Członków LGR „Rybacka Brać Mierzei”, na
którym podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności,
sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz podjęto uchwałę sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi LGR „Rybacka Brać Mierzei”;
- odbyło się przekazanie placu budowy - budynku w Jezierniku na potrzeby
Nadwiślańskiego Centrum Aktywności Turystyczno-Rekreacyjnej;
- odbyło się przekazanie placu budowy - budowę chodnika Ostaszewo - Piaskowiec;
prace mają ruszyć w marcu;
- brał udział w uroczystości poświęcenia i przekazania samochodu ratowniczogaśniczego w Nowej Kościelnicy. W spotkaniu uczestniczyli strażacy, mieszkańcy
oraz radni Gminy Ostaszewo;
- uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Centralnego Wodociągu
Żuławskiego w sprawie przyszłych inwestycji wodociągowych na lata 2018-2022;
- 14 stycznia br. w Zespole Szkół w Ostaszewie odbył się finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Udało się pobić rekord zbiórki z kwotą 7.485,90 zł;
- spotkał się z Zastępcą Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
w Pruszczu Gdańskim. Na spotkaniu podpisano porozumienie dotyczące przejęcia
nieruchomości należącej do KOWR przez Gminę Ostaszewo;
- została podpisana deklaracja przystąpienia Gminy Ostaszewo do Pomorskiej Unii
Światłowodowej. Celem deklaracji jest zebranie informacji, które posłużą do
zaprojektowania i budowy nowoczesnej sieci ultraszybkiego światłowodowego
Internetu przez firmę Orange w Gminie Ostaszewo. Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego, Związek Gmin Pomorskich i Orange Polska powołali
Pomorską Unię Światłowodową, której celem jest budowa infrastruktury
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światłowodowej w całym województwie. Projekt jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej i Orange Polska;
został podpisany akt notarialny w sprawie nieodpłatnego przejęcia działek wraz
z infrastrukturą kanalizacyjną na osiedlu w Ostaszewie;
został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę
500 metrowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jezierniku;
został ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie modernizacji źródeł ciepła
w budynkach mieszkalnych w ramach programu „Czyste Powietrze”; wnioski
można składać do 20 kwietnia br.;
w ramach zadań inwestycyjnych współfinansowanych wspólnie z funduszu
sołeckiego i budżetu Gminy na etapie realizacji jest:
 Jeziernik - siłownia zewnętrzna - zostało złożone zamówienie na dostawę
i montaż urządzeń,
 Nowa Kościelnica i Pułkownikówka - siłownie zewnętrzne - czekamy na
potwierdzenie wyboru ostatecznych urządzeń w celu złożenia zamówienia,
 Ostaszewo - przebudowa części odcinków dróg gminnych na ulicy Kwiatowej
i Słonecznej - wyłoniono wykonawcę i zlecono wykonanie dokumentacji
projektowej,
 Nowa Cerkiew - przebudowa odcinka drogi gminnej - zlecono wykonanie
uproszczonej dokumentacji projektowej i kosztorysu,
 Palczewo - przebudowa odcinka drogi gminnej - zlecono wykonanie
uproszczonej dokumentacji projektowej i kosztorysu (droga o szer. 4 m. z płyt
jomb),
 Gniazdowo - zakup używanego wozu strażackiego dla OSP - po złożeniu
zapytań ofertowych najtańsza i najkorzystniejsza oferta wyniosła 41.000 zł,
 Piaskowiec - przebudowa drogi gminnej od Ostaszewa do Pułkownikówki konsultacje z projektantem w sprawie zastosowania odpowiedniej technologii
i określenia długości odcinka;
rozstrzygnięto oferty na zapytanie dotyczące budowy odcinka ul. Chabrowej
w Ostaszewie (najkorzystniejsza oferta wynosi 134.000 zł);
rozstrzygnięto oferty na zapytanie Dyrektora Zespołu Szkół w Ostaszewie
dotyczące termomodernizacji budynku przedszkola (najkorzystniejsza oferta
wynosi 68.000 zł);
został ogłoszony przetarg na budowę ścieżki rowerowej w ramach Wiślanej Trasy
Rowerowej;
Ministerstwo Środowiska zatwierdziło dofinansowanie inwestycji obejmującej
zaprojektowanie i budowę spalarni odpadów komunalnych w Gdańsku. Przyznane
zostało maksymalne możliwe wsparcie w wysokości ponad 353 milionów zł.

13. Omówienie założeń do projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny
2018/2019.
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Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostaszewie Pani Beata Zaniewska poinformowała,
że mimo, iż będzie mniej oddziałów klasowych, nie są przewidywane zwolnienia
wśród nauczycieli, tylko w jednym przypadku będzie konieczne ograniczenie etatu.
Zastępca Dyrektora Pan Sławomir Rozwalak uzupełnił wypowiedź Pani Dyrektor,
informując o szczegółach dotyczących liczebności planowanych oddziałów
przedszkolnych z powodu zwiększenia się liczby 5-latków.
Pan Sławomir Rozwalak poinformował, że szkoła z własnych środków zamierza
wyasygnować środki na dokończenie zabezpieczenia dachu na sali gimnastycznej
w Ostaszewie.
Ponadto Pani Beata Zaniewska poinformowała o konieczności dopłaty do średnich
wynagrodzeń nauczycieli dla trzech stażystów. Łączna kwota, która zostanie
wypłacona dla stażystów to 4.502,31 zł. Na pozostałych szczeblach stopni awansu
zawodowego została osiągnięta średnia wynagrodzeń dla nauczycieli.
Radny Andrzej Przedcieczyński zapytał m.in. o przewidywaną liczbę dzieci w roku
szkolnym 2018/2019 oraz o poziom nauczania i wyniki z egzaminów gimnazjalnych.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że dokładną liczbę uczniów w przyszłym roku
szkolnym będzie w stanie określić po zakończeniu rekrutacji w przedszkolu.
Natomiast jeżeli chodzi o poziom nauczania to Pani Beata Zaniewska kolejny raz
wyraziła swój niepokój z powodu rosnącej liczby dzieci z różnymi orzeczeniami
i zaświadczeniami. Pani Dyrektor podkreśliła, że mimo iż nauczyciele są bardzo
zaangażowani i bardzo dużo pracują z uczniami, aby wyniki tych egzaminów były jak
najlepsze, to brakuje w tym przypadku jednego, bardzo ważnego czynnika - dzieci nie
powtarzają i nie utrwalają nowo poznanego materiału w domu.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Mariusz Kunecki, zapytał, do kiedy jest gwarancja na remontowaną drogę na
odcinku od Gniazdowa do Nowej Cerkwi? Dokładnie chodzi o popękany wjazd na
osiedle (na bloki).
Wójt Gminy poinformował, że sprawdzi długość okresu gwarancyjnego.
15. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Rady poinformował o sprawach, pismach, które zostały zgłoszone
w okresie międzysesyjnym od:
- mieszkańców Ostaszewa zaniepokojonych wycinką drzewa, które rosło
naprzeciwko kościoła; Przewodniczący Rady poinformował, że ubiegłoroczna
wichura zniszczyła część tego drzewa, a pozostała część była spróchniała.
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W związku z tym Rada Gminy Ostaszewo była zmuszona podjąć uchwałę
w sprawie usunięcia tego pomnika przyrody (zdjęcia z ewidencji zabytków);
- Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP Pana Zbigniewa Masłonia w sprawie
podwyższenia ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczogaśniczych oraz szkoleniach do wysokości 15 zł za 1 ha; na wspólnym posiedzeniu
komisji stałych Radny Mirosław Nowak postawił wniosek formalny
o podwyższenie tego ekwiwalentu. Po przeprowadzonym głosowaniu wniosek nie
uzyskał większości głosów. Przewodniczący zwrócił się z prośbą, aby tego typu
sprawy były zgłaszane jako wniosek do budżetu na kolejny rok;
- Centralnego Wodociągu Żuławskiego w sprawie analizy projektu regulaminu
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
Przewodniczący Rady poinformował zebranych o zmianach wprowadzonych do
Kodeksu wyborczego i samorządowych ustaw ustrojowych przez ustawę z dnia
11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów
publicznych; większość zmian wejdzie w życie od nowej kadencji.
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady złożyli wszystkim obecnym Paniom
i mieszkankom Gminy najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet.
Sołtys Gniazdowa Pan Sebastian Siudak poprosił Wójta o sprawdzenie okresu
gwarancyjnego drogi powiatowej do Gniazdowa w związku z licznymi pęknięciami
jezdni i zjazdów spowodowanych m.in. nienależytą podcinką drzewostanu.
16. Zakończenie obrad sesji.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady
XXXV Sesji Rady Gminy Ostaszewo w dniu 8 marca 2018 r. o godz. 12.30.
Na tym protokół zakończono.
Podpisali:
Protokołowała

Przewodniczący Rady

Anna Górska

Wojciech Wycichowski

10

