
Macie Państwo przed sobą pierwszy numer „Miesięcznika Samorządowego Gminy Purda”. 
Co miesiąc będziemy publikować go w formie drukowanej i w internecie. Zależy mi na tym, 
aby wszyscy mieszkańcy mogli na bieżąco zapoznawać się z działaniami wójta, rady oraz 
urzędu gminy. Informowanie o tym uznaję za istotny, a wręcz nieodzowny aspekt kierowania 
samorządem. Poza tym będziemy tu opisywać ważne wydarzenia, podawać przykłady dobrych 
praktyk z naszego terenu, przedstawiać ciekawych ludzi. 
Mam głębokie przekonanie, że jesteście Państwo zainteresowani miejscem, w którym żyjemy. 
Wielu z Was jest nie tylko zainteresowanych, ale i zaangażowanych w działanie na rzecz rozwoju 
swoich miejscowości, co jest jest dla mnie szczególną wartością. 

Piotr Płoski
Wójt Gminy Purda
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Najważniejszym wydarzeniem w minionych 
tygodniach było powołanie nowych władz 
samorządowych. W grudniu ubiegłego roku 
odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Purda 
kadencji 2014-2018, a na kolejnej sesji złożył 
ślubowanie nowo wybrany wójt – Piotr Płoski.

Podczas pierwszej sesji (1 grudnia 2014) 
radni odebrali z rąk przewodniczącej Gmin-

nej Komisji Wyborczej Justyny Surowieckiej 
zaświadczenia o wyborze na radnych. Następ-
nie odbyło się uroczyste ślubowanie członków 
nowo powołanego gremium. „Wierny Konsty-
tucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubu-
ję uroczyście obowiązki radnego sprawować 
godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na wzglę-
dzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” 

– tak brzmiał tekst przysięgi. Tydzień później 
odbyła się pierwsza sesja z udziałem nowego 
wójta. Odbyło się wówczas uroczyste ślubo-
wanie. „Obejmując urząd Wójta Gminy Pur-
da, uroczyście ślubuję, że dochowam wierno-
ści prawu, a powierzony mi urząd sprawować 
będę tylko dla dobra publicznego i pomyśl-
ności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż 
Bóg” – takie przyrzeczenie złożył Piotr Płoski 
przed radą. Tego samego dnia wójt rozpoczął 
pełnienie swojej funkcji.

Nowy Wójt, nowa Rada Gminy
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Od lewej: B. Ślubowska - wiceprzewodnicząca rady, J. Wilga - przewodnicząca, 
P. Płoski - wójt, J. Surowiecka - przewodnicząca komisji wyborczej

Radny Dawid Kicki odbiera zaświadczenie o wyborze na radnego

Zbliżają się wybory sołtysów i rad sołeckich 
na lata 2015-2018. Jest to ważne wydarzenie 
w naszych lokalnych społecznościach, ponie-
waż osoby wybrane do pełnienia tych funkcji 
będą miały  wpływ na kondycję i rozwój so-
łectw oraz ich wizerunek. Możecie Państwo 
kształtować życie swojej wsi, biorąc udział w 
wyborach, które odbędą się podczas zebrań 
wiejskich pod koniec lutego i w marcu br. 

Wśród zadań sołectw jest m.in. zarządzanie 
wydzieloną częścią mienia komunalnego,  dys-
ponowanie środkami budżetowymi przezna-
czonymi przez radę gminy na realizację zadań 
sołectwa, organizowanie przedsięwzięć na rzecz 
sołectwa, występowanie z wnioskami do rady 
gminy, udział w konsultacjach społecznych do-
tyczących spraw o podstawowym znaczeniu dla 
mieszkańców, łagodzenie sporów sąsiedzkich, 
organizowanie różnych form pomocy sąsiedz-
kiej, organizowanie imprez.
Sołtys kieruje pracą rady sołeckiej, bierze 
udział w pracach rady gminy, zajmuje się wie-

loma sprawami z zakresu administracji publicz-
nej. Współdziała z Wójtem w realizacji zadań 
dotyczących obronności i obrony cywilnej, 
przestrzegania gminnych przepisów porządko-
wych i bezpieczeństwa, podnoszenia stanu sani-
tarnego, czystości i estetyki wsi, administrowa-
nia mieniem komunalnym, opieki społecznej, 
kultury, oświaty, sportu, turystyki i rekreacji. 
Sołtys doręcza mieszkańcom dokumenty prze-
kazane przez Wójta, wywiesza na sołeckiej tabli-
cy ogłoszenia urzędowe i inne informacje.

Harmonogram wyborów sołeckich na str. 4

Wybory sołeckie



Z SESJI RADY GMINY PURDA

Sesja I – 1 grudnia 2014 r.
Uchwała nr I/1/2014 w sprawie wyboru prze-
wodniczącego Rady Gminy Purda.
Stosunkiem głosów 8 „za” przy 7 głosach „prze-
ciw” na przewodniczącą wybrano radną Jolantę 
Aleksandrę Wilgę.
Uchwała nr I/2/2014 w sprawie wyboru wice-
przewodniczącego Rady Gminy Purda.
Stosunkiem głosów 8 „za” przy 7 głosach „prze-
ciw” na wiceprzewodniczącą wybrano radną Bo-
żenę Teresę Ślubowską.

Sesja II- 8 grudnia 2014 r.
Uchwała nr II/3/2014 w sprawie powołania Ko-
misji Rewizyjnej i stałych komisji Rady Gminy 
Purda, ustalenia zakresów ich działania i skła-
dów osobowych.
Powołano trzy stałe komisje: Komisję Rewizyj-
ną, Komisję Budżetu, Finansów, Infrastruktury, 
Rozwoju i Promocji, Komisję Polityki Społecznej 
i Rodziny. Każda składa się z sześciu członków.
Uchwała nr II/4/2014 ws. wyboru przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Purda.
Stosunkiem głosów 8 „za”, przy 5 głosach „prze-
ciw” 2 wstrzymujących się wybrano Aleksandra 
Pepłowskiego. 
Uchwała nr II/5/2014 ws. ustalenia wynagro-
dzenia Wójta Gminy Purda.
Ustalono wynagrodzenie zasadnicze w wysoko-
ści 4 900 zł, dodatek funkcyjny 1 900 zł, dodatek 
specjalny 33% łącznie wynagrodzenia zasadni-
czego i dodatku funkcyjnego - 2 244 zł oraz do-

datek za wieloletnią pracę zależny od stażu pracy, 
nie więcej niż 20%. W porównaniu z wynagro-
dzeniem poprzedniego wójta wartość ta zmniej-
szyła się o 700,50 zł brutto. 
Uchwała nr II/6/2014 ws. wyrażenia opinii na 
temat planu aglomeracji Olsztyn.
Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
przedłożony przez Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego plan aglomeracji Olsz-
tyn, który obejmuje miejscowości Klebark Mały 
i Ostrzeszewo. 

Sesja III – 29 grudnia 2014 r.
Uchwała nr III/7/2014 ws. powołania przedsta-
wiciela Gminy Purda do Warmińskiego Związku 
Gmin. 
Stosunkiem głosów „14” za przy 1 głosie wstrzy-
mującym się wybrano radnego Andrzeja Choj-
nowskiego.
Uchwała nr III/8/2014 ws. przyjęcia zmian w 
budżecie gminy Purda na 2014 r.
Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwo-
tę 2.911,59 zł i wynoszą odpowiednio: docho-
dy 32.621.788,32 zł, wydatki 32. 989.716,30 zł. 
Wszyscy radni poparli uchwałę. 
Uchwała nr III/9/2014 ws. obniżenia średniej 
ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rol-
nego. 
Stawka średniej ceny skupu żyta dla celów ustale-
nia podatku rolnego na 2015 r. została jednogło-
śnie obniżona z kwoty 61,37 zł (stawka określona 
w komunikacie Prezesa GUS z 20 października 2014 
r.) do 56 zł za 1 q żyta, czyli do poziomu z roku 2014 r. 

Uchwała nr III/10/2014 ws. określenia stawek 
podatku od nieruchomości.
Rada jednogłośnie przyjęła stawki podatku od 
nieruchomości na 2015 r. (Szczegółowe informa-
cje o stawkach podatkowych podajemy na s. 4.)
Uchwała nr III/11/2014 ws. określenia stawek 
podatku od środków transportowych.
Rada jednogłośnie przyjęła stawki podatku od 
środków transportowych na 2015 r. na poziomie 
stawek obowiązujących w mieście Olsztyn. 
Uchwała nr III/12/2014 ws. ustalenia miejsco-
wości, w których pobiera się opłatę miejscową, 
dziennych stawek opłaty miejscowej, terminu 
płatności oraz sposobu jej poboru.
Opłatę miejscową pobiera się w miejscowo-
ściach: Bałdy, Butryny, Gąsiorowo, Giławy, 
Groszkowo, Klebark Wielki, Klewki, Kopanki, 
Łajs, Nerwik, Nowa Kaletka, Nowa Wieś, Paj-
tuny, Patryki, Purda, Purda Leśna, Silice, Stara 
Kaletka, Wojtkowizna, Zgniłocha. Opłatę pobie-
ra się od osób  przebywających dłużej niż jedną 
dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych 
lub turystycznych. Dzienna stawka opłaty miej-
scowej wynosi od osób dorosłych 2,20 zł, od 
dzieci do lat 15 – 1,10 zł.
Opłatę pobierają osoby, firmy czy instytucje pro-
wadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjo-
naty, kwatery, domy wypoczynkowe, campingi, 
obozowiska turystyczne, schroniska, gospodar-
stwa agroturystyczne, oraz inne podobne obiekty.
Uchwała nr III/13/2014 ws. rozpatrzenia skargi 
na działalność Wójta Gminy Purda.
Skarga w sprawie nieprzyznania lokalu mieszkal-
nego została jednogłośnie uznana za bezzasadną. 

Oprac. I. Zawadzka

Informacja o uchwałach Rady Gminy

• Wójt uczestniczył, wraz  z 6 wójtami 
gmin ościennych, w spotkaniu z prezydentem 
Olsztyna Piotrem Grzymowiczem w sprawie 
tzw. miejskiego obszaru funkcjonalnego, (tj. 
Olsztyn plus strefa zurbanizowana), w którym 
zostały zaplanowane inwestycje priorytetowe 
dotyczące dróg. Przedstawił wątpliwości zwią-
zane z pracami nad projektem Regionalnego 
Programu Operacyjnego, ponieważ dopusz-
czono w nim możliwość ubiegania się o środ-
ki tu zapisane (20 mln euro) dodatkowo przez 
Ełk i Elbląg. Ustalono wspólnie, że stanowisko 
podjęte przez poprzednich wójtów i uzgod-
nione z marszałkiem zostanie podtrzymane.

• Wójt podjął starania ws. wprowadzenia 
specjalnej strefy ekonomicznej (SSE). Zapo-
wiedział współpracę z dyrektorem olsztyń-
skiego oddziału Agencji Nieruchomości Rol-
nej w zakresie przekazania gminie gruntów 
na cele społeczne oraz obszarów, które mają 

być objęte SSE. Spotkał się również z zastępcą 
prezesa Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekono-
micznej, który zadeklarował swoją obecność 
na sesji w celu objaśnienia procedury przyję-
cia gminy do strefy. Wójt wyjaśnił, że po wy-
odrębnieniu terenów przez ANR, wprowadzo-
na zostanie procedura wprowadzenia SSE na 
tym obszarze. Nadmienił, że będzie namawiał 
Radę do próby wprowadzenia strefy, co – jak 
ma nadzieję – spowoduje zwiększenie liczby 
przedsiębiorstw, zatrudnienia oraz zwiększy 
wpływy z podatków.

• Dokonano odbioru technicznego świetli-
cy w Prejłowie. Wójt rozmawiał z panią sołtys 
o różnych możliwościach jej wykorzystania. 
Przedstawił wątpliwości związane z kosztami 
utrzymania budynku – koszty ogrzewania 
elektrycznego są zbyt wysokie i należy szukać 
alternatywy korzystniejszej cenowo.

• Wójt poinformował o pracach nad zmia-
nami w urzędzie gminy, w celu ułatwienia za-

rządzania. Podkreślił, że zmiana struktury nie 
zwiększy stanu zatrudnienia, a usprawni prze-
pływ informacji oraz obsługę klienta.

• Wójt spotkał się wykonawcą wodocią-
gu w Silicach oraz z wykonawcą kanalizacji 
w Nowej Kaletce. Wspomniał o problemach 
w dokończeniu inwestycji w Silicach. Po za-
warciu porozumienia z sołtysem udało się ją 
ukończyć, opłacić, co pozwoliło złożyć wnio-
sek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego 
(kwota dofinansowania ok. 60 tys. zł). Co do 
zaplanowanej inwestycji w Nowej Kaletce 
oznajmił, że zostanie ona wykonana, jednak 
zmieni się termin jej rozpoczęcia i zakończe-
nia. W projekcie budżetu na 2015 r., przygo-
towanym przez Wójta poprzedniej kadencji, 
zaplanowano finansowanie inwestycji w 100% 
z budżetu gminy. 

• Wójt poinformował Radę, że podjął 
decyzję o wydawaniu „Miesięcznika Samo-
rządowego Gminy Purda” w celu bieżącego i 
pełnego informowania mieszkańców o pracy 
Rady Gminy, Urzędu Gminy i innych waż-
nych wydarzeniach. Czasopismo będzie do-
stępne u sołtysów i w miejscach publicznych.

W każdym numerze „Miesięcznika Samorządowego Gminy Purda” będziemy Państwa informować
o uchwałach podejmowanych przez Radę. Przedstawiamy tu numer i tytuł uchwały, skrót jej treści oraz 
liczbę oddanych głosów. Pełny tekst tych aktów prawnych można znaleźć na stronie www.bip.purda.pl

Jednym ze stałych punktów sesji Rady Gminy jest sprawozdanie wójta z najważniejszych 
spraw podejmowanych w okresie pomiędzy posiedzeniami rady. Oto najważniejsze informa-
cje ze sprawozdania z III sesji rady, przedstawionego przez wójta Piotra Płoskiego.

Sprawozdanie z pracy Wójta
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WYDARZENIA

Inwestycje gminne
Pod koniec ubiegłego roku zakończono budo-
wę świetlicy wiejskiej w Prejłowie. Przedsię-
wzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(PROW) Odnowa i Rozwój Wsi, w grudniu 
został złożony wniosek o płatność. Budy-
nek jest już wyposażony i korzystają z niego 
mieszkańcy wsi.
W styczniu br. zakończono budowę świetli-
cy w Giławach (inwestycja również współfi-
nansowana przez PROW Odnowa i Rozwój 
Wsi). Obecnie trwa procedura odbioru. Po 
jej sfinalizowaniu będzie można zwrócić się z 
wnioskiem o płatność do urzędu Marszałkow-
skiego. 
23 listopada 2014 r. złożono wniosek o do-
finansowanie budowy kanalizacji w Szczę-
snem (odcinek od ul. Granicznej w Olsztynie 
do przepompowni P3 w Szczęsnem) w ramach 
PROW, Podstawowe Usługi dla Ludności.
Dokończono budowę wodociągu na odcin-
ku Klebark Wielki – Silice (do skrzyżowania 
cieków wodnych). Trwa procedura odbioru. 
Projekt jest dofinansowany w ramach PROW, 
Podstawowe Usługi dla Ludności.

Zmiany kadrowe
22 grudnia 2014 r. ogłoszono konkurs na za-
stępcę Wójta Gminy Purda.
21 stycznia 2015 r.  ogłoszono konkurs na se-
kretarza Gminy Purda.
Od 15 grudnia 2014 r. Lilla Kondrusik jest 
pełniącym obowiązki kierownikiem Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie.
31 grudnia 2014 r. odszedł na emeryturę  Ry-
szard Złomaniec, inspektor ds. obrony cywil-
nej w Urzędzie Gminy. 

Zmiana godzin pracy 
urzędu Gminy w Purdzie

Od 1 stycznia 2015 r. urząd będzie czynny 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
7.30–15.30

KRÓTKO

Skład Rady Gminy Purda VII kadencji (2014-2018)
Jolanta Wilga z okręgu wyborczego w Klewkach (od nr 23 do nr 30), przewodnicząca rady 

gminy, członek komisji budżetowej. Wieloletni pracownik sfery budżetowej, działacz społeczny, 
wykształcenie wyższe – polityka samorządowa i regionalna (e-mail: j.wilga@rada.purda.pl). 

Bożena Ślubowska z okręgu wyborczego sołectw Nowa Wieś i Przykop, wiceprzewodni-
cząca rady, członek komisji polityki społecznej i rodziny. Wykształcenie wyższe pedagogiczne, 
wieloletni nauczyciel i dyrektor ZSP w Nowej Wsi (tel. 510 131 728, b.slubowska@rada.purda.pl). 

Andrzej Chojnowski z okręgu wyborczego sołectwa Klebark Mały, przewodniczący komisji 
budżetowej, przedstawiciel gminy w Warmińskim Związku Gmin. Od 15 lat przedsiębiorca w 
dziedzinie turystyki, rolnik od 30 lat (a.chojnowski@rada.purda.pl).

Marzena Wrycz-Rekowska z okręgu wyborczego sołectw Marcinkowo i Purdka, przewod-
nicząca komisji polityki społecznej. Wieloletni pracownik socjalny GOPS Purda, sołtys sołectwa 
Marcinkowo (tel. 694 527 369, m.wrycz-rekowska@rada.purda.pl).

Aleksander Pepłowski z okręgu wyborczego sołectwa Giławy, przewodniczący komisji re-
wizyjnej. Leśniczy z ponad 40-letnim stażem (tel. 604 642 991, a.peplowski@rada.purda.pl). 

Grzegorz Nosek z okręgu wyborczego sołectwa Purda, wiceprzewodniczący komisji rewi-
zyjnej oraz członek komisji budżetowej. Zawodowo od 20 lat dyrektor francuskiej firmy Robin 
(g.nosek@rada.purda.pl). 

Genowefa Brach z okręgu wyborczego sołectw Trękusek i Kaborno, członek komisji rewizyj-
nej. Wieloletni działacz społeczny, sołtysTrękuska (g.brach@rada.purda.pl). 

Alfred Studniak z okręgu wyborczego sołectw Zgniłocha, Nowa Kaletka i Chaberkowo, 
członek komisji budżetowej. Wieloletni radny, działacz sportowy (a.studniak@rada.purda.pl). 

Mariola Poko z okręgu wyborczego sołectw Szczęsne i Ostrzeszewo, członek komisji rewizyj-
nej.  Wieloletni sołtys Szczęsnego, działacz społeczny (tel. 509320956, m.poko@rada.purda.pl).  

Jerzy Pykało z okręgu wyborczego sołectwa Klewki (domy od nr. 1-22, od nr 23A do nr 
23Z, od nr 31 do końca numeracji domów), Biedówko, Wojtkowizna, członek komisji rewizyjnej. 
Wieloletni sołtys sołectwa Klewki oraz działacz sportowy i społeczny (tel. 502110221, j.pykalo@
rada.purda.pl). 

Zdzisław Brodzik z okręgu wyborczego sołectw Stary Olsztyn i Trękus, członek komisji 
polityki społecznej i rodziny. Sołtys sołectwa Stary Olsztyn, działacz sportowy i społeczny (tel. 
503498249, z.brodzik@rada.purda.pl). 

Mieczysław Puzio z okręgu wyborczego sołectw Prejłowo i Pajtuny, członek komisji polityki 
społecznej. Wieloletni pedagog szkolny (m.puzio@rada.purda.pl). 

Renata Gan z okręgu wyborczego sołectwa Klebark Wielki, członek komisji budżetowej. 
Przedsiębiorca (r.gan@rada.purda.pl).

Dawid Kicki z okręgu wyborczego sołectw Silice i Patryki, członek komisji polityki spo-
łecznej oraz komisji rewizyjnej. Wykształcenie średnie, przedsiębiorca (d.kicki@rada.purda.pl). 

Iwona Grzejdziak z okręgu wyborczego  sołectw Butryny i Bałdzki Piec, członek komisji 
polityki społecznej oraz komisji budżetowej. Emerytowany funkcjonariusz policji (i.grzejdziak@
rada.purda.pl). 

Korespondencję do radnych można kierować pod adresem: Urząd Gminy Purda, 11-030 Purda 19.

Serdecznie dziękuję wszystkim 
mieszkańcom gminy, którzy wzięli 
udział w ubiegłorocznych wyborach 
samorządowych. Państwa obecność 
w lokalach wyborczych jest najlep-
szym dowodem na to, że losy naszej 
gminy są dla mieszkańców bardzo 
ważne. Szczególnie dziękuję tym z 
Państwa, którzy obdarzyli mnie za-
ufaniem i oddali  głos na mnie.
Państwa decyzja stanowi dla mnie 
zobowiązanie do prężnego i sku-
tecznego działania na rzecz wszyst-
kich mieszkańców gminy. 

Piotr Płoski
Wójt Gminy Purda

Nowa świetlica w Prejłowie jest już kompletnie 
wyposażona i została przekazana mieszkań-
com sołectwa. Odbyło się uroczyste otwarcie 
połączone z  wystawą prac malarskich artystów 
amatorów z Prejłowa. Z inicjatywy rady sołec-
kiej i wolontariuszy zorganizowano zabawę syl-
westrową. Co niedziela proboszcz z Purdy od-
prawia tu msze. Trwają prace nad regulaminem 
działania świetlicy i powołaniem stowarzysze-
nia, które zostanie administratorem obiektu. 

Podobną, ale mniejszą świetlicę pobudowano 
w Giławach. Budynek jest w fazie odbiorów 
technicznych. Administratorem będzie sołtys.
Na terenie gminy funkcjonują inne świetlice 
wiejskie: w Klewkach (administruje stowa-
rzyszenie Wigor), w Nowej Wsi przy remizie 
(miejscowa OSP), w Butrynach (także OSP) 
oraz w Nowej Kaletce, w budynku byłej szko-
ły, którą opiekuje się Towarzystwo Przyjaciół 
Gimu.

Świetlice wiejskie w gminie

E. Cyfus

Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Prejłowie                                                                     fot. D. Kibitlewska
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OGŁOSZENIA

Sołectwo Miejscowości sołectwa Termin zebrania 
wiejskiego

Miejsce zebrania 
wiejskiego

Ostrzeszewo Ostrzeszewo   7.03.2015; 11:00 Zespół Szkolno-
-Przedszkolny 
w Klebarku Wiel-
kim

Klebark Mały Klebark Mały   7.03.2015; 13:00
Klebark Wielki Klebark Wielki   7.03.2015; 15:00
Silice Silice   7.03.2015; 17:00

Patryki Patryki   8.03.2015; 13:00 Plac zabaw
w Patrykach 

Prejłowo Prejłowo   8.03.2015; 15:00 Świetlica wiejska
w Prejłowie

Giławy Giławy, Nerwik, Gąsiorowo, 
Groszkowo, Zaborowo   8.03.2015; 17:00 Świetlica wiejska

w Giławach
Pajtuny Pajtuny 28.02.2015; 11:00 Remiza OSP

w PurdziePurda Purda 28.02.2015; 13:00
Marcinkowo Marcinkowo, Wyrandy 28.02.2015; 15:00 Szkoła Podstawo-

wa w MarcinkowiePurdka Purdka, Purda Leśna, Kośno 28.02.2015; 17:00
Szczęsne Szczęsne   1.03.2015; 13:00

Szkoła Podstawo-
wa w SzczęsnemStary Olsztyn Stary Olsztyn   1.03.2015; 15:00

Trękus Trękus, Linowo, Kołpaki   1.03.2015; 17:00

Klewki Klewki, Biedówko, Wojtkowizna 21.02.2015; 11:00 Świetlica wiejska 
w Klewkach

Trękusek Trękusek 21.02.2015; 13:00 Świetlica wiejska 
w Trękusku

Kaborno Kaborno, Rykowiec, Bruchwałd, 
Wygoda 21.02.2015; 15:00 Świetlica wiejska 

w Klewkach
Nowa Wieś Nowa Wieś, Nowy Ramuk, Łajs 22.02.2015; 13:00 Remiza OSP

w Nowej WsiPrzykop Przykop, Nowy Przykop, Kopanki 22.02.2015; 15:00
Butryny Butryny, Pokrzywy 14.03.2015; 11:00 Zespół Szkolno-

-Przedszkolny
w Butrynach

Bałdzki Piec Bałdzki Piec, Bałdy 14.03.2015; 13:00
Chaberkowo Chaberkowo, Stara Kaletka 14.03.2015; 15:00
Nowa Kaletka Nowa Kaletka 15.03.2015; 13:00 Siedziba TPG

w Nowej KaletceZgniłocha Zgniłocha 15.03.2015; 15:00

Harmonogram wyborów sołtysów
i rad sołeckich kadencja 2015 – 2018

Uwaga: ostateczne daty i miejsca wyborów zostaną określone w obwieszczeniach o wybo-
rach sołtysów i rad sołeckich umieszczonych na sołeckich tablicach ogłoszeń.

Usuwanie azbestu
Można uzyskać dofinansowanie kosztów 
demontażu, transportu i unieszkodliwienia 
pokryć dachowych lub innych wyrobów za-
wierających azbest. Wnioski o dofinansowa-
nie wraz z wymaganymi załącznikami należy 
złożyć najpóźniej do 28 lutego 2015 r. w sekre-
tariacie Urzędu Gminy w Purdzie. 
Szczegółowe informacje uzyskać można w 
Urzędzie Gminy i pod numerem telefonu 
89 522 89 50, a także na stronie internetowej 
www.purda.pl.

Harmonogram odbioru śmieci
w lutym 2015

Odpady zmieszane
4 i 18 lutego: Bruchwałd, Butryny (część), 
Gąsiorowo, Giławy, Groszkowo, Kaborno, Ko-
łpaki, Linowo, Nerwik, Nowa Kaletka, Nowy 
Przykop, Przykop (część), Purda Leśna, Purd-
ka, Rykowiec, Trękus (część), Wygoda, Wy-
randy, Zaborowo.

5 i 19 lutego: Bałdy, Bałdzki Piec, Butryny 
(część), Chaberkowo, Kazimierzowo, Klebark 
Mały (część), Klebark Wielki (część), Kopan-
ki, Łajs, Nowa Kaletka, Nowa Wieś, Nowa 
Wieś, Nowy Ramuk, Ostrzeszewo, Patryki, 
Pokrzywy, Prejłowo (część), Przykop (część), 
Silice (część), Stara Kaletka, Stary Olsztyn, 
Szczęsne, Trękus (część), Trękusek (część), 
Wojtkowizna, Zazdrość, Zgniłocha.

6 i 20 lutego: Klebark Mały (część), Klebark 
Wielki (część), Szczęsne (kolonia).

12 i 26 lutego: Biedówko, Klebark Mały 
(część), Klewki (część), Marcinkowo, Pajtuny, 
Purda (część), Trękusek (część).

13 i 27 lutego: Klewki (część), Marcinkowo, 
Pajtuny, Pajtuński Młyn, Patryki, Prejłowo 
(część), Purda (część), Serwent (sezonowo), 
Silice (część).

Odpady zbierane selektywnie - odbiór w 
pierwszą środę miesiąca - 4 lutego

Wydawca: Urząd Gminy w Purdzie, Purda 19, 11-030 Purda,  tel. 89 512 22 23, faks 89 512 22 80    www.purda.pl   e-mail: ug@purda.pl

Zapraszamy
stowarzyszenia

Zapraszamy przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych na spotkanie, 
które odbędzie się w czwartek, 5 lu-
tego br. w sali remizy OSP Purda. 
Omówimy zasady współdziałania 
między samorządem gminy a orga-
nizacjami, pokażemy też przykłady 
działań, którymi mogą się pochwa-
lić nasze lokalne społeczności. 

Podatek rolny
• za 1 ha przeliczeniowy gruntów – 140 zł
• za 1 ha fizyczny gruntów – 280 zł

Podatek leśny
• za 1 ha lasów pozostałych – 41,5470 zł
• za 1 ha lasów ochronnych, rezerwatów – 
20,7735 zł

Podatek od nieruchomości
od gruntów

• związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej – 0,85 zł od 1 m2 

• pod jeziorami, zajętych na zbiorniki reten-
cyjne lub elektrownie wodne – 4,58 od ha
• pozostałych, w tym na działalność odpłat-
ną pożytku publicznego – 0,47 zł od m2

od budynków lub ich części
• mieszkalnych – 0,75 zł od m2

• związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej – 20 zł od m2

• zajętych na działalność związaną z mate-
riałem siewnym – 10,80 zł m2

• związanych z działalnością w zakresie 
świadczeń zdrowotnych – 4,70 zł m2

• pozostałych, w tym odpłatnej działalności 
pożytku publicznego – 7,77 zł m2

• od budynków gospodarczych – 3,99 zł m2

od budowli 
• 2% ich wartości określonej w ustawie o po-
datkach i opłatach lokalnych.

Podatki na 2015 rok
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Szczegóły na stronie www.purda.pl/podatki


