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operatora, że powiadomienie zostało przyjęte. 
Wojewoda wręczył też nagrody za najlepsze 
prace w konkursie rysunkowym związanym 
z numerem 112. Laureaci konkursu plastycz-
nego: Anastazja Piechowska z klasy I, Amelia 
Oksiuta z kl. II i Dominika Olenkowicz z kl. 
III. Na zakończenie wszystkie maluchy zosta-
ły obdarowane upominkami przez wojewodę, 
wójta i pracowników Centrum Powiadamia-
nia Ratunkowego w Olsztynie. Wizyta zakoń-
czyła się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.
Lekcja bezpieczeństwa w Marcinkowie odbyła 
się w świetle kamer i błyskach fleszy - relacje 
znalazły się w regionalnej TVP, Radiu Olsztyn 
i w internecie.

Dzień Numeru 112 w Marcinkowie

Ratownicy poprowadzili lekcję na temat bez-
pieczeństwa i  zasad działania numeru 112. 
Zaczęło się od ćwiczeń na fantomie. Dzieci 
miały bardzo dużo pomysłów, jak sprawdzić, 
czy poszkodowana osoba jest nieprzytom-
na – połaskotać, uszczypnąć, zapytać albo 
krzyknąć. Później nauczyły się, jak  nasłuchi-
wać oddechu przez 10 sekund, przeprowadzić 
masaż serca i  sztuczne oddychanie. Kolejnym 
ćwiczeniem było dzwonienie do Centrum 
Powiadamiania zabawkowym telefonem i 
rozmowa z operatorem. Uczyły się, w jaki 
sposób krótko opowiedzieć, co się dzieje, że 
trzeba podać dokładny adres (lokalizację) 
i dojazd, przedstawić się z imienia i nazwiska, 
zakończyć rozmowę dopiero po stwierdzeniu 

Pamiątkowe zdjęcie z wojewodą M. Podziewskim, wójtem gminy Purda P. Płoskim i operatorami z Cen-
trum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie

Wojewoda M. Podziewski i wójt P. Płoski wręczają upo-
minki wszystkim uczestnikom konkursu rysunkowego

Z okazji Europejskiego Dnia Numeru 112 (11 lutego br.) wojewoda Marian Podziewski od-
wiedził dzieci ze szkoły podstawowej w Marcinkowie (Oddziały Zamiejscowe Szkoły Pod-
stawowej im. Tadeusza Pezały w Purdzie, klasy 1-3). Wraz z nim przyjechali operatorzy
z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie. Gości i uczestników spotkania przy-
witał wójt gminy Purda Piotr Płoski. Na powitanie maluchy zaśpiewały piosenkę na temat 
bezpieczeństwa.

Odbyły się pierwsze wybory sołeckie
Wybory sołtysów i rad sołeckich kadencji 
2015-2018 odbywają się w naszej gminie 
od 21 lutego do 15 marca. Jako pierwsze 
wybierały sołectwa Nowa Wieś, Przykop, 
Klewki, Kaborno i Trękusek.

Zebranie wyborcze sołectwa Nowa Wieś 
odbyło się w niedzielę, 22 lutego br. Na soł-
tysa wybrano Dorotę Tetmer, a do Rady So-
łeckiej powołano: Magdalenę Marię Kowal-

ską, Wioletę Weronikę Popławską, Zenona 
Szczyglińskiego.
Zebranie wyborcze sołectwa Przykop odby-
ło się 22 lutego br. Sołtysem została Bożena 
Teresa Ślubowska, do Rady Sołeckiej wybra-
no: Grzegorza Jabłońskiego, Ewę Kuklińską, 
Wiesława Antoniego Pawłowskiego. 
W Klewkach zebranie wyborcze odbyło się 
w sobotę 21 lutego br. Na sołtysa sołectwa 
Klewki wybrano Jerzego Pykało, do Rady 

Sołeckiej weszli: Wojciech Hensoldt, Emilia 
Maria Pykało, Krystyna Irena Skudzińska.
Zebranie wyborcze sołectwa Kaborno od-
było się 21 lutego br. Sołtysem został Piotr 
Ogonowski, do Rady Sołeckiej wybrano: 
Piotra Dominikowskiego, Piotra Kozłow-
skiego, Marię Edytę Makowską.
W Trękusku zebranie wyborcze odbyło się 
21 lutego br. Na sołtysa sołectwa Trękusek 
wybrano Genowefę Brach, a do Rady Sołec-
kiej wybrano: Mariusza Piotra Krajewskie-
go, Bożenę Krakowiecką, Tomasza Kuciń-
skiego.

Podczas lekcji uczniowie wykonywali  masaż serca na 
fantomie  pod bacznym okiem ratownika z  Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie
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Informacja o uchwałach Rady Gminy

Sesja IV - 30 stycznia 2015 r.
Uchwała nr IV/14/2015 w sprawie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Purda na lata 2015-
-2029. (Jest to plan dochodów i wydatków w 
tym koszty realizacji przedsięwzięć wieloletnich, 
zwłaszcza z udziałem środków unijnych, który 
obejmuje dłuższy okres niż rok budżetowy.)
Wszyscy radni poparli uchwałę.
Uchwała nr IV/15/2015 w sprawie przyjęcia 
budżetu Gminy Purda na 2015 rok. Dochody 
budżetu gminy na 2015 rok zostały zaplanowane 
w wysokości 27.682.575,35 zł, wydatki
– 27.478.702 zł. Nadwyżka budżetu gminy 
wyniesie 203.873,35 zł i zostanie przeznaczona 
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Wszyscy radni poparli uchwałę.
Uchwała nr IV/16/2015 w sprawie przyjęcia pla-
nu pracy Komisji Rewizyjnej.
Radni 13 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymują-
cym się poparli uchwałę.
Uchwała nr IV/17/2015 w sprawie przyjęcia pla-
nu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Infrastruk-
tury, Rozwoju i Promocji.
Wszyscy radni poparli uchwałę.

Uchwała nr IV/18/2015 w sprawie przyjęcia pla-
nu pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Radni 13 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” 
poparli uchwałę.
(Plan pracy wszystkich komisji będzie dostępny 
na stronie www.purda.pl/rada-gminy.)
Uchwała nr IV/19/2015 sprawie zatwierdzenia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych Gminy Purda 
na 2015 rok. (Powoływana przez Wójta Gminna  
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych m.in. wydaje postanowienia o spełnianiu 
wymogów, koniecznych do uzyskania zezwole-
nia  na sprzedaż napojów alkoholowych. Kon-
troluje też punkty sprzedaży pod kątem ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości. Wspiera instytucje 
i osoby promujące zdrowy styl życia wolny od 
uzależnień oraz edukację w tej materii. Pomaga 
rodzinom z problemem alkoholowym (np. w for-
mie  konsultacji psychologicznych i prawnych), 
a zwłaszcza dzieciom (np. pomoc żywnościowa). 
Program obejmuje wiele szczegółowych punktów.)
Wszyscy radni poparli uchwałę.
Uchwała nr IV/20/2015 w sprawie wyboru meto-

dy ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz 
stawki za pojemnik o określonej pojemności. 
Uchwała nie zmieniła dotychczas obowiązujących 
stawek oraz metody ustalenia opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi.
Wszyscy radni poparli uchwałę.

Uchwały Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie:

Uchwałą nr 0102-21/15 z dnia 22 stycznia 2014 
r. stwierdzono częściową nieważność Uchwały nr 
III/10/2014 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 
2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od 
nieruchomości.
Uchwałą nr 0102-22/15 z dnia 22 stycznia 2014 
r. stwierdzono częściową nieważność Uchwały nr 
III/12/2014 Rady Gminy Purda z dnia 29 grud-
nia 2014 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w 
których pobiera się opłatę miejscową, dziennych 
stawek opłaty miejscowej, terminu płatności oraz 
sposobu jej poboru.
Uchwałą nr 0102-45/15 z dnia 2 lutego 2015 r. 
stwierdzono częściową nieważność Uchwały nr 
III/11/2014 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 
2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od 
środków transportowych.
Skutkiem jest przywrócenie niektórych stawek po-
datkowych i opłaty miejscowej obowiązujących w 
roku 2014 (obowiązujące stawki  podajemy na str. 4).

Oprac. I. Zawadzka

Podczas IV sesji Rady Gminy Purda, która odbyła się 30 stycznia br., najważniejszym tema-
tem obrad był budżet na 2015 r. Został przygotowany na podstawie projektu budżetu spo-
rządzonego przez Wójta poprzedniej kadencji. W zapisach uchwały budżetowej uwzględnio-
no zmiany wynikające z wizji nowo wybranego Wójta, wniosków sołtysów i radnych. Oto 
uchwały podjęte podczas tej sesji.

Wójt Piotr Płoski przedłożył Radzie relację z działań podejmowanych przez ostatni miesiąc 
– styczeń br. Poza pracą nad budżetem 2015, większość z nich dotyczyła organizacji pracy 
Urzędu Gminy i planów na najbliższy okres.

Sprawozdanie z pracy Wójta

• W Urzędzie Gminy w dalszym ciągu odbywa-
ją się rozmowy z pracownikami na temat zakresu 
ich obowiązków. Celem tych spotkań jest optymali-
zacja pracy na poszczególnych stanowiskach.

• Wójt spotkał się z dyrektorem Agencji Nieru-
chomości Rolnych. Podczas spotkania omówiono 
trzy zagadnienia. Pierwszym była oczyszczalnia 
w Trękusku (jej właścicielem jest ANR), drugim 
lokalizacja potencjalnej specjalnej strefy ekono-
micznej w rejonie Klebarka Wielkiego i Wójtowa. 
Wójt wspomniał, że po utworzeniu strefy gmina 
zamierza złożyć wniosek do Urzędu Marszałkow-
skiego o doposażenie tej strefy w infrastrukturę 
wodnokanalizacyjną oraz drogową. Trzecim tema-
tem były plany przejęcia przez gminę dwóch lokali 
socjalnych od ANR (w Trękusie, Szczęsnem), jeśli 
zostaną wyremontowane.

• Co do specjalnej strefy ekonomicznej z 
pracownikami Urzędu Gminy zostały przedys-
kutowane procedury postępowania w zakresie 
wprowadzenia SSE na terenie gminy. Zostanie ona 
wdrożona po precyzyjnym wyznaczeniu i przed-
stawieniu radnym. Wójt prowadzi konsultacje z  
przedsiębiorcami, potencjalnie zainteresowanymi 
działalnością na terenie SSE.

• Na zaproszenie Wójta trzy firmy odbyły re-
konesans w gminie, aby sporządzić koncepcję w 
zakresie możliwości zmniejszenia kosztów ogrze-
wania budynków komunalnych. Analiza wydatków 
ponoszonych na ogrzewanie wskazuje, że można je 
zmniejszyć. 

• W Trękusku zamontowano lampę uliczną. 
• Postępują prace nad koncepcją funkcjonowa-

nia Gminnego Ośrodka Kultury. W ramach prowa-
dzanych analiz, Wójt spotkał się z m.in. radną Re-
natą Gan oraz mieszkańcami Klebarka Wielkiego, 
aby skonsultować ewentualną lokalizację GOK-u, 
który ma powstać w ciągu sześciu miesięcy.

• Wypracowano porozumienie z dłużnikiem 
podatkowym, na podstawie którego najprawdopo-
dobniej gmina przejmie nieruchomości nad Jezio-
rem Klebarskim w zamian za zaległości podatkowe.

• Odbywa się kontrola tzw. deklaracji śmiecio-
wych, którą rozpoczęto od miejscowości Szczęsne. 
Podczas weryfikacji informacji zadeklarowanych 

wystąpiły wątpliwości w pojedynczych przypad-
kach, np. brak złożenia deklaracji lub nieprawidło-
wej liczby domowników.

• Wydano pierwszy numer „Miesięcznika Sa-
morządowego Gminy Purda”. Wójt wspomniał, że 
z uwagi na unieważnienie przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową w Olsztynie stawek podatkowych 
na 2015 r. już po oddaniu „Miesięcznika” do druku 
część opublikowanych informacji będzie nieaktual-
na. Zostanie to sprostowane w następnym numerze. 
Zwrócił się do radnych i sołtysów o przedstawianie  
propozycji tematów, które warte są przedstawienia 
w kolejnych numerach.

• Wójt poinformował o planowanym spotka-
niu 5 lutego br. ze stowarzyszeniami i fundacjami w 
celu zapoznania się z ich planami działania i ocze-
kiwaniami w dziedzinie wsparcia ze strony Urzędu 
Gminy.

• Złożono wniosek do WFOŚiGW na budowę 
wiaty ekologicznej, która ma powstać na plaży nad 
Jeziorem Linowskim, pomiędzy Klewkami a Szczę-
snem. Wójt wspomniał, że w przypadku otrzyma-
nia środków zwróci się do radnych o wpisanie tej 
inwestycji do załącznika inwestycyjnego.

• Trwają przygotowywania do aplikowania o 
środki (wniosek należy złożyć do 15 kwietnia br.) 
na termomodernizację budynku nr 15 w Butrynach 
lub tzw. domu kultury w Klewkach.

• Na koniec Wójt przedstawił Izabelę Smoliń-
ską-Letza - swojego zastępcę oraz mecenas Martę 
Wojsa z Kancelarii Prawnej Marcin Adamczyk, Je-
rzy Janowski i Partnerzy, która została delegowana 
do obsługi prawnej gminy. 
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Działają u nas 24 stowarzyszenia, w tym naj-
więcej (6) sportowych i działających na rzecz 
rozwoju lokalnego (6), poza tym ekologiczne, 
oświatowe i uniwersytety trzeciego wieku. Sta-
tus stowarzyszenia mają również Ochotnicze 
Straże Pożarne w Purdzie, Klebarku Wielkim, 
Nowej Wsi i Butrynach.
Tematem rozmów były dotychczasowe działa-
nia podejmowane przez NGO (ang. non-go-
vernmental organizations) i sołectwa. Wśród  
zrealizowanych projektów zaprezentowano: 
imprezy sportowe i rozgrywki ligowe, działa-
nia skupione wokół wiejskich świetlic (m.in. w 
Klewkach – SKiS „Wigor”, Nowej Wsi – OSP, 
Prejłowie – Stowarzyszenie Wspólnota Prej-
łowa), działania oświatowe (Stowarzyszenie 
Nasza Wieś Naszym Domem prowadzi szkołę 
niepubliczną w Nowej Wsi), okolicznościowe 
(obchody 630-lecia lokacji Purdy w 2014 r. – 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Purda), ekolo-
giczne (Stowarzyszenie Łajs 2000).
Projekty realizują również sołectwa, np. w 
ubiegłym roku sołectwo Przykop zajęło 3. 
miejsce w regionalnym konkursie „Czysta 
i piękna zagroda – estetyczna wieś” (dzięki 
temu we wsi pojawiły się m.in. rzeźbione w 

drewnie witacze, punkt informacyjny, ozna-
kowano dojazd do  różnych numerów pose-
sji). Zakładanie stowarzyszeń czy klubów, 
aktywna działalność rad sołeckich i mieszkań-
ców – wszystko to świadczy o coraz większym 
zainteresowaniu miejscem, w którym żyjemy.
Dominującym tematem spotkania były możli-
wości i sposoby pozyskiwania dofinansowania 
projektów. Pomysłów, planów i potrzeb nie 
brakuje: od kształcenia (i dzieci, i dorosłych), 
poprzez budowę małej infrastruktury, orga-
nizację imprez, wioski tematyczne, po spół-
dzielnie socjalne. Dofinansowania projektów 
można szukać w instytucjach samorządowych 
i unijnych, biznesowych (fundacjach prowa-
dzonych przez korporacje) czy fundacjach 
międzynarodowych. Uzgodniono, że powsta-
nie gminna baza projektów, co pozwoli wy-
szukiwać źródła finansowania konkretnych 
pomysłów wśród różnych funduszy.
Została również poddana konsultacji infor-
macja ws. środków finansowych przewidzia-
nych w budżecie gminy 2015 na zadania re-
alizowane przez podmioty niezaliczane do 
sektora finansów publicznych. Stowarzyszenia 
mogą zgłaszać swoje uwagi do budżetu.

Z dniem 28 stycznia 2015 r. na stanowisko 
zastępcy wójta gminy Purda została powoła-
na Izabela Smolinska-Letza. Z wykształce-
nia jest prawnikiem, pracuje w administracji 
publicznej od siedemnastu lat: przez sześć na 
rzecz Powiatu Olsztyńskiego jako samorzą-
dowiec, sekretarz i wicestarosta, wcześniej w 
administracji rządowej – Krajowym Biurze 
Wyborczym w Olsztynie.

Nowa zastępca wójta

Pod koniec stycznia w Klewkach i w Purdzie 
odbyły się zabawy choinkowe dla dzieci. 
Jako imprezy ogólnodostępne cieszyły się 
dużym wzięciem. Były zabawy, tańce i kon-
kursy dla dzieci. Nie mogło też obejść się 
bez upominków. 
Najpierw (24 stycznia) była impreza w domu 
kultury w Klewkach – to już czwarta z kolei 
edycja. Wzięło w niej udział ponad sto dzie-
ci – aż tyle Mikołaj wydał prezentów. Dzieci 
świetnie bawiły się pod fachową opieką ani-
matorki z olsztyńskiej firmy „Odjazdowe Im-
prezy”. Na zabawie gościł wójt Piotr Płoski i 
ks. Mariusz Rybicki, klewkowski proboszcz.
Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Kul-
tury i Sportu Wigor w Klewkach pod kierun-
kiem prezes Jolanty Wilgi. Panie ze stowarzy-
szenia przygotowały dla dzieci poczęstunek.

Zabawy karnawałowe dla dzieci
Po raz pierwszy od lat zabawa choinkowo-kar-
nawałowa odbyła się również w Purdzie, w re-
mizie OSP (30 stycznia). Wzięło w niej udział 
przeszło 60 dzieci. Tak samo jak w Klewkach 
– były zabawy z animatorką, a Mikołaj rozda-
wał prezenty. Życzenia wesołej zabawy złożył 
maluchom osobiście wójt. Na imprezie gościli 
też ks. proboszcz Krzysztof Wojciechowski i 
zastępca komendanta policji z Barczewa – 
Mariusz Szczepański.
Zabawę organizował radny Grzegorz Nosek 
przy wsparciu przewodniczącej  rady gminy 
Jolanty Wilgi i członkiń Stowarzyszenia Wi-
gor z Klewek. Domowe wypieki przygotowały 
panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pur-
dzie i Biblioteki Gminnej. W organizację włą-
czył się też sołtys z Trękusa – Marek Orłowski. 
 

Przeszło 30 osób wzięło udział w gminnym spotkaniu z przedstawicielami organizacji po-
zarządowych i lokalnymi liderami, które odbyło się 5 lutego br. w Purdzie. Gospodarzem
spotkania była Izabela Smolińska-Letza, zastępca wójta. Gościliśmy pełnomocnika marszał-
ka ds. organizacji pozarządowych – Joannę Glezman oraz prezesa Lokalnej Grupy Działania 
Południowa Warmia i Lokalnej Grupy Rybackiej Pojezierze Olsztyńskie – Tomasza Piłata.

Zaległości podatkowe
Zobowiązania oraz zaległości w podatku od 
osób fizycznych na rzecz gminy Purda na koniec 
grudnia 2014 r. wynosiły ogółem 2.576.128,35 
złotych. Urząd Gminy już pod koniec listopada 
2014 r. uruchomił procedury dochodzenia na-
leżności, wysyłając upomnienia i  wezwania do 
zapłaty. W razie nieskuteczności tych działań, 
zaległości będą egzekwowane przez urząd skar-
bowy.
Już w tej chwili widać pierwsze efekty tych dzia-
łań – w styczniu 2014 r. wpłaty z tytułu zaległości 
podatkowych od osób fizycznych wzrosły o 351 
procent w porównaniu ze styczniem roku ubie-
głego. 

Gminny turniej
piłki nożnej młodzików 

Od 31 stycznia do 21 lutego trwały rozgrywki 
gminne Halowej Ligi Piłki Nożnej Młodzików. 
W hali sportowej w Marcinkowie rozegrano trzy 
turnieje, w których wzięły udział drużyny: Klubu 
Sportowego Leśnik Nowe Ramuki, TKiS Korona 
Klewki, KS Malta oraz z Purdy. 
Zwyciężyli zawodnicy z Klubu Sportowego Mal-
ta, drugie miejsce zajęła drużyna z Purdy, trze-
cie KS Leśnik, czwarte Korona Klewki. Królem 
strzelców został Patryk Śniadach z Purdy, który 
strzelił aż 20 goli.
Organizatorzy turnieju: Gminna Rada Sportu i 
Stowarzyszenie Sportowe Gminy Purda.

Zabawy choinkowo-karnawałowe w Klewkach, sobota 24 stycznia                                                                                  ...i w Purdzie, piątek 30 stycznia 2015 r.
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Od 1 marca sprawy związane z dowodami oso-
bistymi czy aktami stanu cywilnego można za-
łatwiać w dowolnym urzędzie, a nie tylko tam, 
gdzie jesteśmy zameldowani. Urzędnicy będą 
korzystać z bazy danych w nowym systemie i 
wprowadzać do niego bieżące aktualizacje. 
Wszystkie gminy będą miały dostęp do ogól-
nopolskiego Systemu Rejestrów Państwowych, 
wprowadzanego przez Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych, który połączy rejestry PESEL, do-
wodów osobistych i aktów stanu cywilnego. Dane 
z tych rejestrów będą dostępne w aplikacji pn. 
ŹRÓDŁO, dostępnej dla urzędników zajmujących 
się ewidencją ludności i aktami stanu cywilnego.

Kolejna zmiana wchodząca w życie 1 marca to 
nowe dowody osobiste. Nie będą już zawierały 
adresu zameldowania, koloru oczu, wzrostu i ska-
nu podpisu. Potrzebne będzie inne zdjęcie – ta-
kie, jak do paszportów, nie starsze niż 6 miesięcy. 
Wypełnienie wniosku o wydanie dowodu zosta-
nie uproszczone – wystarczy zabrać ze sobą do-
kument tożsamości, z pomocą urzędnika wypeł-
nić formularz elektroniczny, a po wydrukowaniu 
sprawdzić go i podpisać. Dowód osobisty będzie 
można wyrobić w każdym urzędzie, niezależnie 
od adresu zameldowania.
Przypominamy, że aktualne dowody zachowują 
swoją ważność i nie trzeba ich wymieniać.

Od marca „odmiejscowienie” urzędu i nowe dowody

Odpady zmieszane
4 i 18 marca: Bruchwałd, Butryny (część), 
Gąsiorowo, Giławy, Groszkowo, Kaborno, 
Kołpaki, Linowo, Nerwik, Nowa Kaletka, 
Nowy Przykop, Przykop (część), Purda Leśna, 
Purdka, Rykowiec, Trękus (część), Wygoda, 
Wyrandy, Zaborowo.

5 i 19 marca: Bałdy, Bałdzki Piec, Butryny 
(część), Chaberkowo, Klebark Mały (część), 
Klebark Wielki (część), Kopanki, Łajs, Nowa 
Kaletka, Nowa Wieś, Nowa Wieś, Nowy Ra-
muk, Ostrzeszewo, Patryki, Pokrzywy, Prej-
łowo (część), Przykop (część), Silice (część), 
Stara Kaletka, Stary Olsztyn, Szczęsne, Trękus 
(część), Trękusek (część), Wojtkowizna, 
Zazdrość, Zgniłocha.

6 i 20 marca: Klebark Mały (część), Klebark 
Wielki (część), Szczęsne (kolonia).
12 i 26 marca: Biedówko, Klebark Mały 
(część), Klewki (część), Marcinkowo, Pajtuny, 
Purda (część), Trękusek (część).

13 i 27 marca: Klewki (część), Marcinkowo, 
Pajtuny, Patryki, Prejłowo (część), Purda 
(część), Silice (część).

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

Harmonogram odbioru  śmieci 
w marcu 2015

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum
w Purdzie - należy wpisać KRS 0000175240
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP, KRS 0000116212,  w polu „informacje 
uzupełniające” formularza trzeba wpisać wy-
braną jednostkę z gminy Purda:
- OSP Purda, 11-030 Purda 12b, woj. war-
mińsko-mazurskie
- OSP Klebark Wielki, 10-687 Olsztyn, Kle-
bark Wielki 11A, woj. warmińsko-mazurskie
- OSP Butryny, 10-687 Olsztyn, Butryny 
28A, woj. warmińsko-mazurskie
- OSP Nowa Wieś, 11-030 Purda, Nowa 
Wieś 9A, woj. warmińsko-mazurskie
Można też wpłacać 1% dla chorego Rafała 
Kruszyńskiego z Purdy: Fundacja AVALON 
- Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym i 
Chorym,  KRS: 0000270809. W rubryce in-
formacje szczegółowe należy wpisać „Kru-
szyński, 4170” 

Wspierajmy swoich!

Trwają wybory sołtysów i rad sołeckich.
W marcu odbędą się następujące wiejskie 
zebrania wyborcze:
Szczęsne – 1  marca w szkole, godz. 13.00.
Stary Olsztyn – 1 marca, szkoła w Szczęsnem, 
godz. 15.00.
Trękus – 1 marca, szkoła w Szczęsnem, godz. 
17.00.
Klebark Mały –  7 marca, szkoła w Klebarku 
Wielkim, godz. 13.
Klebark Wielki –  7 marca, szkoła w Klebarku 
Wielkim, godz. 15.00.
Silice – 7 marca, szkoła w Klebarku Wielkim, 
godz. 17.00.
Patryki –  8 marca, plac zabaw, godz. 13.00.

Wybory sołtysów i rad sołeckich w marcu

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

Podatki od nieruchomości
od gruntów

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,84 zł od 1 m2 

• pod jeziorami, zajętych na zbiorniki retencyjne lub elektrownie wodne – 4,56 od ha
• pozostałych, w tym na działalność odpłatną pożytku publicznego – 0,46 zł od m2

od budynków lub ich części
• mieszkalnych – 0,74 zł od m2
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 19,38 zł od m2

• zajętych na działalność związaną z materiałem siewnym – 10,75 zł m2

• związanych z działalnością w zakresie świadczeń zdrowotnych – 4,68 zł m2

• pozostałych, w tym odpłatnej działalności pożytku publicznego – 7,73 zł m2

• od budynków gospodarczych – 3,99 zł m2

od budowli 
• 2% ich wartości określonej w ustawie i podatkach i opłatach lokalnych.

Podatki na 2015 rok
W numerze styczniowym „Miesięcznika” podaliśmy stawki podatkowe określone w uchwale Rady 
Gminy z 29 grudnia 2014 r. Ponieważ Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej częściowo pod-
ważyło ich ważność z powodów proceduralnych, obowiązują nadal stawki z 2014 r.

Szczegółowe informacje na stronie  www.purda.pl/podatki
Zmiana dotyczy również tzw. opłaty miejscowej, pobieranej od osób  przebywających dłużej niż jedną dobę 
w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych. Dotyczy ona miejscowości: Bałdy, Butryny, 
Gąsiorowo, Giławy, Groszkowo, Klebark Wielki, Klewki, Kopanki, Łajs, Nerwik, Nowa Kaletka, Nowa Wieś, 
Pajtuny, Patryki, Purda, Purda Leśna, Silice, Stara Kaletka, Wojtkowizna, Zgniłocha. Dzienna stawka opłaty 
miejscowej wynosi: od osób dorosłych 2,19 zł, od dzieci do lat 15 – 1,10 zł.
Tę opłatę lokalną pobierają osoby, firmy czy instytucje prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjo-
naty, kwatery, domy wypoczynkowe, campingi, obozowiska turystyczne, schroniska, gospodarstwa agrotu-
rystyczne itp.

Prejłowo –  8 marca, świetlica wiejska, godz. 
15.00.
Giławy – 8 marca, świetlica wiejska, godz. 
17.00.
Butryny –  14 marca w szkole, godz. 11.00.
Bałdzki Piec –  14 marca, szkoła w Butrynach, 
godz. 13.00.
Chaberkowo – 14 marca, szkoła w Butrynach, 
godz. 17.00.
Ostrzeszewo –  15 marca, Ostrzeszewo 5A 
(„Lewiatan”), godz. 11.00.
Nowa Kaletka –  15 marca w siedzibie Towa-
rzystwa Przyjaciół Gimu, godz. 13.00.
Zgniłocha – 15 marca w siedzibie Towarzy-
stwa Przyjaciół Gimu, godz. 15.00.

Zapraszamy do wspierania lokalnych orga-
nizacji pożytku publicznego, przekazując 
im 1% podatku. Przypominamy, że to nic 
nie kosztuje - wystarczy pamiętać o wypeł-
nieniu odpowiedniej rubryki w deklaracji 
podatkowej za miniony rok. 
Oto organizacje pożytku publicznego działa-
jące na terenie naszej gminy, którym można 
przekazać tego rodzaju wsparcie:


