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Protokół z III sesji Gminnej Rady Seniorów w Ornecie  

z dnia 11 lipca 2018 roku 

 

W dniu 11 lipca 2018 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Ornecie odbyła się II sesja Gminnej 

Rady Seniorów w Ornecie. 

Na III sesji Gminnej Rady Seniorów w Ornecie uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście według 

listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu. 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie III sesji Gminnej Rady Seniorów w Ornecie. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Przedstawienie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z II sesji Gminnej Rady Seniorów w Ornecie. 

5. Podjęcie uchwał i wniosków w sprawie:  

a) Uchwała w sprawie ustalenia zasad pełnienia dyżurów radnych Gminnej Rady Seniorów 

oraz przyjmowania wniosków od mieszkańców Gminy Orneta. 

b) Uchwała w sprawie powołania zespołów zadaniowych Gminnej Rady Seniorów w Ornecie. 

c) Wniosek w sprawie zorganizowania dowozu osób starszych na cmentarze. 

6. Informacje i komunikaty. 

7. Zamknięcie obrad. 

 

1. Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie – Mirosława Piekart otworzyła sesję słowami: 

„Otwieram III sesję Gminnej Rady Seniorów w Ornecie.”. Powitała Radnych Gminnej Rady 

Seniorów w Ornecie oraz zaproszonych gości obecnych na sesji 

2. Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie – Mirosława Piekart stwierdziła prawomocność 

obrad – 10 radnych obecnych na sesji. 

3. Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie – Mirosława Piekart przedstawiła porządek 

obrad sesji. Przewodnicząca zgłosiła wniosek o dodanie do porządku obrad punktu 5 lit. d) Wniosek 

o dofinansowanie przejazdu seniorów na Paradę Seniorów w Ornecie. Radni przyjęli wniosek 

o włączenie w/w punktu do porządku obrad jednogłośnie.  

4. Radni Gminnej Rady Seniorów w Ornecie jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej sesji. 

5. a) Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart poddała pod głosowanie 

Uchwałę w sprawie ustalenia zasad pełnienia dyżurów radnych Gminnej Rady Seniorów 

oraz przyjmowania wniosków od mieszkańców Gminy Orneta. Treść Uchwały została 

dostarczona radnym przed sesją. Uchwałę poddano pod głosowanie: 10 głosów za. 
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b) Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart zgłosiła zmiany 

w dostarczonym radnym przed sesją projekcie uchwały w sprawie  powołania zespołów 

zadaniowych Gminnej Rady Seniorów w Ornecie – w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„Marek Kosmala” oraz pkt 5 w brzmieniu: „Halina Pietkiewicz”. Uchwałę poddano 

pod głosowanie: 10 głosów za. 

c) Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart poddała pod głosowanie 

Wniosek w sprawie zorganizowania dowozu osób starszych na cmentarze. Treść Wniosku 

została dostarczona radnym przed sesją. Wniosek poddano pod głosowanie: 10 głosów za. 

d) Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart odczytała treść wniosku 

o dofinansowanie przejazdu seniorów na Paradę Seniorów w Ornecie. Radni ustalili, że przedmiotem 

wniosku będzie prośba o dofinansowanie kwoty 1600 zł przez Gminę Orneta. Wniosek poddano pod 

głosowanie: 10 głosów za. 

6. 1) Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart poinformowała radnych, 

że protokoły z sesji Gminnej Rady Seniorów będą każdorazowo do wglądu w siedzibie urzędu 

Miejskiego w Ornecie, kam. C.  

2) Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart udzieliła kilku 

informacji o przebiegu wyjazdu na paradę seniorów w Warszawie – Parada odbędzie się w godz. 

12.00 – 20.00. Rozpoczyna się przy rondzie de Gaulle’a a kończy na kampusie Uniwersytetu 

Warszawskiego, gdzie odbędzie się piknik. Przewidziane są występy artystyczne oraz możliwość 

skorzystania z nieodpłatnych badań. Każdy uczestnik parady rejestruje się osobiście, a lider 

niezależnie rejestruje grupę. 

3) Do gminnej Rady Seniorów w Ornecie wpłynął wniosek Burmistrza Ornety z prośbą o wyrażenie 

opinii na temat ministerialnego programu Senior+ na lata 2015 – 2020. Radnym rozdano 

egzemplarze programu. Ustalono spotkanie radnych w dniu 13 lipca 2018 r. o godz. 10.00 aby radni 

seniorzy, po zapoznaniu się z programem, wyrazili swoje propozycje zmian w programie. 16 lipca 

2018 r. propozycje zostaną przekazane do Urzędu Miejskiego w Ornecie. 

4) Radna Wanda Bagińska zapytała o to kto jest właścicielem drogi oraz chodników 

przy ul. Sportowej w Ornecie. Znajduje się tam drzewo, którego gałęzie są tak długie, że zakłócają 

ruch pieszy. Burmistrz Ornety – Ireneusz Popiel poinformował, że jest to droga powiatowa 

i należałoby się zwrócić do Zarządu Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim o obcięcie gałęzi. 

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart zgłosiła ten sam problem 

przy skrzyżowaniu ul. Olsztyńskiej i Popiełuszki – gałęzie ograniczają widoczność dla dużych 

samochodów.  

5) Pani Jolanta Badyda zapytała gdzie i do kogo zgłaszać chętnych do udziału w Paradzie Seniorów - 

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart poinformowała, 

że zgłoszenia można dokonać u niej. Podała nr telefonu, pod którym można dokonać zgłoszenia. 
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6) Burmistrz Ornety – Ireneusz Popiel poprosił radnych aby skonkretyzowali wniosek o dowożenie 

starszych mieszkańców Ornety na cmentarze – ile razy w tygodniu, w jakich godzinach, gdzie 

ma zatrzymywać się autobus itp. aby pracownicy Urzędu Miejskiego mogli ustalić koszt tego 

transportu i [przede wszystkim możliwość prawną finansowania takiego zadania przez Gminę. 

7) Burmistrz Ornety – Ireneusz Popiel poinformował o przygotowywaniu projektu uchwały Rady 

Miejskiej w Ornecie w sprawie Orneckiej Karty Seniora. Projekt ma przewidywać dla seniorów takie 

ulgi jak: darmowy parking, obniżki przy odpłatnych imprezach kulturalnych lub sportowych. 

8)  Burmistrz Ornety – Ireneusz Popiel poinformował o kilku inwestycjach jakie mają obecnie 

miejsce na terenie miasta i gminy – nowe parkingi, plac zabaw przy bocznym boisku do piłki nożnej 

(ul. Przemysłowa), otwarcie trybuny bocznej stadionu (nowe siedziska), remont drogi do Krosna, 

remont drogi do miejscowości Bogatyńskie, dzięki, której powstanie przyjemny szlak 

dla rowerzystów. Nie ma wykonawców chętnych do wykonania inwestycji polegającej 

na zagospodarowania terenu przy jeziorze mieczowym w Ornecie. Gmina Orneta wraz z Radą 

Miejską przekazała Parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Ornecie 12 tys. zł na renowację 

kościelnego obrazu. W ramach członkostwa w stowarzyszeniu Cittaslow podpisano porozumienie, 

na mocy którego włączono 5 nowych miast, w tym Ornetę,  do ponadlokalnego programu sieci miast 

Cittaslow. Orneta może uzyskać 2 mln. zł na projekt. Planowane jest zagospodarowanie terenu przy  

Szkole Podstawowej nr 1 w Ornecie (boisko, siłownia zewnętrzna, ławeczki itp.) oraz remont 6 klas. 

9) Radna Wanda Bagińska wysunęła propozycję aby przy ul. Bażyńskiego w okresie wakacyjnym 

zrobić ruch jednostronny. Propozycja spotkała się z dezaprobatą pozostałych radnych. Natężenie 

ruchu na tej ulicy jest bardzo niskie i nie ma potrzeby wprowadzania ruchu jednostronnego. 

10) Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart poinformowała i 

zaprosiła wszystkich na zabawę integracyjną seniorów, która odbędzie się w lokalu Państwa Suskich 

przy ul. Przemysłowej w dniu 19 lipca 2018 r. o godz. 17.00. 

11) Radny Witold Radzicki zapytał czy istnieje szansa na ściągnięcie jakiegoś przemysłu i nowych 

pracodawców do Ornety. Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel poinformował, że jakiś czas temu 

prowadzone były rozmowy z dużym, niemieckim inwestorem jednak badanie rynku pracy, jakie 

przeprowadził na własny koszt inwestor, wykazało, że w Ornecie nie ma rąk do pracy pomimo, 

że inwestor wyrażał gotowość przeszkolenia 200 pracowników na własny koszt. Ostatecznie 

inwestor wybrał lokalizację w Dobrym Mieście gdzie można pozyskać pracowników również z 

Olsztyna. Prowadzone są rozmowy z inwestorami ze wschodu. Przeszkodą dla inwestorów jest 

również zbyt niska moc prądu w Ornecie. Władze dążą do tego aby doprowadzić do miasta gaz 

płynny. Niemniej cieszą się, że na terenie strefy swoje siedziby budują orneccy przedsiębiorcy i 

rozwijają się. Władze będą wykorzystywać członkostwo gminy w stowarzyszeniach Cittaslow i Dom 

Warmiński dla pozyskania zewnętrznych przedsiębiorców. To dzięki Stowarzyszeniu Dom 

Warmiński prowadzone są rozmowy z potencjalnymi wschodnimi partnerami, którzy są bardzo 
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zainteresowani wymianą praktyk, również w sferze przedsiębiorczości. Rozwija się także idea 

promowania samej Warmii, a nie Warmii i Mazur. 

12) Pani Halina Chojecka poinformowała, że mieszkańcy zgłaszają się z prośbą do Polskiego 

Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów aby Związek zgłosił do Gminnej Rady Seniorów 

w Ornecie, a ta do Burmistrza Ornety aby zmobilizować właściciela budynku przy ul. Kościelnej 

żeby dokonał remontu swojej nieruchomości ponieważ spadające dachówki zagrażają życiu 

i zdrowiu osób pieszych. Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel poinformował, że właściciel był 

wielokrotnie w przeszłości upominany i proszony o remont dachu jednak nigdy nie podjął się tej 

czynności. 

13) Radna Wanda Bagińska zgłosiła propozycje aby właściciel Hotelu Pruskiego wyremontował 

garaże przy ul. Podleśnej, które są również jego własnością i szpecą swoim wyglądem okolicę. 

Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart zgłosiła podobną 

propozycję w stosunku do zabudowań przy ul. Żelaznej. Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel 

poinformował, że Urząd nie posiada instrumentów prawnych aby zmusić właścicieli do remontu 

budynków jeżeli nie zagrażają  życiu lub zdrowiu ludzkiemu. 

Radna Wanda Bagińska zwróciła też uwagę na stan wizualny budynku zlokalizowanego przy ul. 1 

Maja (obok przychodni „Twój Lekarz”. Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel poinformował, że ten 

budynek również jest własnością prywatną. 

7. Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie - Mirosława Piekart zamknęła sesję. 

 

 

 

Protokołowała: 

Podinspektor ds. Kultury i Oświaty 

          /-/ 

    Katarzyna Brążkewicz-Kluk 

 

 Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów w Ornecie 

/-/ 

                                                             Mirosława Piekart 

              


