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BUDOWA SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOŚCI SZCZĘSNE

W dniu 13 marca br. Wójt Gminy Purda Piotr 
Płoski podpisał umowę z Marszałkiem Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem 
Brzezinem, na dofinansowanie budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej dla miejscowości Szczęsne. 
Dnia 30 marca 2015r. został rozstrzygnięty prze-

Wójt Piotr Płoski oraz prezes firmy Sanprod Henryk Błaszczak

Uhonorowanie purdzkich
producentów bydła mlecznego
W dniu 27 marca br. odbyła się V sesja 
Rady Gminy Purda. Spotkanie było rów-
nież okazją uhonorowania pamiątkową 
statuetką purdzkich producentów bydła 
mlecznego. Wójt Piotr Płoski przyznał 
wyróżnienia: Panu Pawłowi Policht z No-
wej Wsi, Panu Włodzimierzowi Pontus 
z Prejłowa, Panu Władysławowi Kapu-
sta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 
Bałdy, Panu Teodorowi Kuklińskiemu z 
Przykopu oraz Panu Kazimierzowi Zdu-
nek z Przykopu. 

targ na wykonawcę ww. sieci, w którym najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła firma „SANPROD” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Ostrołęce. Zgodnie z zawartą umo-
wą zakończenie budowy przewidziane jest na 15 
czerwca 2015r. Łącznie zostanie wybudowane 3,3 
km sieci, do której zostanie podłączone ponad 50 

budynków mieszkalnych. Efektem ekologicznym 
będzie likwidacja szamb, które mogą zanieczysz-
czać wody gruntowe. Wartość inwestycji to około 
900 tys. zł. Koszty kwalifikowalne inwestycji w 50% 
przewidziane są do dofinansowania z programu 
PROW 2007-2013 działanie Odnowa i rozwój wsi.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego G. M. Brzezin i wójt P. Płoski 
podczas podpisywania umowy o dofinansowaniu

Wójt P. Płoski wręcza wyróżnienia dla Włady-
sława Kapusty i Włodzimierza Pontusa
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Informacja o uchwałach Rady Gminy
Podczas V sesji Rady Gminy Purda która odbyła się 27 marca 2015 r. najważniejszym tematem była 
sprawa wyrażenia zgody na wyodrębnienie od 2016 roku środków stanowiących fundusz sołecki. Oto 
uchwały podjęte na ostatniej sesji:

Wójt Piotr Płoski przedłożył Radzie relację z działań podejmowanych przez ostatnie 2 miesiące – luty, marzec br. 

Sprawozdanie z pracy Wójta

• Przedstawił nowego sekretarza gminy Rafała Wilczka oraz po-
informował o nowym stanowisku zastępcy skarbnika, które objęła 
Paulina Popławska.

• Wójt poinformował o stanie zaawansowania nowych inwesty-
cji, głównie budowy sieci kanalizacji sanitarnej między Bałdami, a 
Ośrodkiem Gim. Wójt wspomniał o przekazaniu wykonawcy pla-
cu budowy, który zadeklarował zakończenie przedsięwzięcia do 30 
kwietnia 2015r. 

• Ogłoszenie ponownego przetargu na budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej 
w miejscowości Szczęsne. Wójt podkreślił, iż umowa podpisana z 
Marszałkiem Województwa Warmińsko- Mazurskiego zakłada, że re-
alizacja tego przedsięwzięcia zakończy się do dnia 30 czerwca 2015 r.

• Przejęto przez Gminę sześć działek w Klewkach w zamian za 
zaległości podatkowe (pięć działek przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną oraz jedną działkę zapewniającą dojazd 
do tych działek). Wójt oznajmił, że działki te zostaną przeznaczone 
na sprzedaż, w celu poprawy finansów Gminy. Wójt zaapelował o 
śledzenie strony internetowej gminy, gdzie zawarte będą informacje 
o sprzedaży poszczególnych działek. Dodał, że gmina od początku 
roku sprzedała jedną działkę w Klebarku Wielkim. Do sprzedaży 
przygotowywane są kolejne nieruchomości znajdujące się z zasobie 
komunalnym Gminy.

• Trwają przygotowywania do wyłonienia firmy, która wykona plan 
rewitalizacji Gminy, który jest niezbędnym dokumentem umożliwia-
jącym aplikowanie o środki unijne w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego.

• Zadeklarowanie przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiej Po-
licji w Olsztynie Pana Adama Kallem, przekazania na rzecz Gminy 
części budynku, w którym obecnie znajduje się Posterunek Policji w 
Purdzie.

• Wójt spotkał się w sprawie budowy obwodnicy miasta Olsztyna, 
z Prezydentem Olsztyna, Wójtami, Burmistrzami ościennych gmin 
oraz Starostą Olsztyńskim. Wybranymi do realizacji w projekcie 
Mobilnym Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna są:
a) droga gminna od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1464N 
przez miejscowość Klebark Mały do skrzyżowania z DK16 wraz z 
budową tzw. Obwodnicy Klebark Małego;
b) budowa ul. Granicznej i ul. Rejewskiego łączących DK53 z drogą 
powiatową Nr 1464N.

• Wójt wizytował w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad w związku z planami realizacji budowy chodników w miejsco-
wości Szczęsne i Klewki. Dyrektor GDDKiA został poinformowany 
o konieczności budowy również chodników w miejscowości Trę-
kusek, jednakże nie ma jeszcze konkretnego planu, co do realizacji 
tego przedsięwzięcia. Wójt wspomniał, że inwestycja budowy chod-
ników w Szczęsnem oraz w Klewkach znajduje się w połowie listy 
rankingowej GDDKiA.

• Odbyły się spotkania z przedstawicielami Lokalnej Grupy 
Działania „Południowa Warmia” w celu omówienie przyszłych 
programów pomocowych skierowanych do mieszkańców, przed-
siębiorców i samorządów. Pozyskano za pośrednictwem LGD do-
finansowanie  wspólnej realizacji Kiermasu w Bałdach w kwocie 21 
tysięcy złotych.

• Zastępca Wójta Izabela Smolińska-Letza spotkała się z przed-
stawicielami organizacji pozarządowych. Obecnie prowadzone są 
rozmowy z firmami, których rolą jest wskazywanie źródeł, z któ-
rych można pozyskać dofinansowanie. Uruchomienie programów 
unijnych nastąpi po ukształtowaniu się konkretnych założeń pro-
gramowych.

• Wójt złożył wizytę w Rodzinnym Domu Pomocy Społecznej 
w Trękusie, gdzie sprawdzona została jakość świadczonej pomocy. 
Kontrola wypadła pozytywnie.

• Wójt spotkał się z właścicielem lokalu w Patrykach, z którym 
omówiono temat ewentualnego przejęcia z przeznaczeniem na 
świetlicę wiejską, w zamian za nieruchomości gruntowe gminy. 
Obecnie oczekujemy na opinię prawną w tej sprawie.

• Odbyło się spotkanie z przedstawicielem osiedla Zielona Dolina 
w Szczęsnem, na którym poruszono temat odwodnienia i oświe-
tlenia osiedla.

• Po przeprowadzonej wizji lokalnej w sprawie lokalizacji plaży 
nad jeziorem Purdzkim, Wójt stwierdził konieczność przeprowa-
dzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie realizacji 
przedsięwzięcia.

• Wójt spotkał się z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przygotowywania 
się Gminy do złożenia wniosku o udzielenie pożyczki na realizację 

budowy kanalizacji między Bałdami, a ośrodkiem Gim. Wójt dodał, 
że pożyczka zaciągnięta w celu realizacji inwestycji oprocentowa-
na jest do 1% z możliwością umorzenia do 10%. (umorzoną kwotę 
Gmina musi przeznaczyć na sieć wodno-kanalizacyjną).

• Wójt spotkał się z przedstawicielami Stowarzyszenia Rozwoju 
Wsi „Nasza Wieś Naszym Domem” z Nowej Wsi, na którym poru-
szono temat zmiany formy prowadzenia przedszkola w Nowej Wsi. 
Wójt ze względów lokalowych jest za tym, aby przekazać prowadze-
nie przedszkola Stowarzyszeniu.

• Wójt spotkał się z lekarzem stomatologiem, który wyraził chęć 
prowadzenia działalności w miejscowości Butryny. Wójt wspo-
mniał, o konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych. 
Dyskusji zostanie poddana kwestia lokalizacji gabinetu w budynku, 
w którym znajdowało się przedszkole.

• Wójt spotkał się z Panem Arturem Balem Dyrektorem Powia-
towej Służby Drogowej. Podczas spotkania omówiono stan dróg 
powiatowych. Wójt oznajmił, że na dzień dzisiejszy uzupełniono 
braki w nawierzchni jezdni na drodze, na odcinku Klewki - Kle-
bark Wielki.

• Została przeprowadzona wizja lokalna wraz z Sołtysem Toma-
szem Piłatem w celu sprawdzenia lokalizacji składowanych mate-
riałów azbestowych w miejscowości Nowa Kaletka. Wójt wspo-
mniał, że właściciel działki, na której składowane jest azbest został 
poproszony o jego uporządkowanie. 

• Wójt spotkał się z Panią Sołtys Sołectwa Chaberkowo w sprawie 
złego stanu dróg gminnych oraz budynków ulokowanych na po-
sesjach prywatnych, które stwarzają niebezpieczeństwo dla miesz-
kańców. Wójt dodał, że trwają prace nad ustaleniem procedury 
interwencji Gminy w sytuacji zagrożenia.

• Wójt spotkał się z Dyrektorem Izby Rolniczej, omówiono ko-
nieczność przygotowania się do wyborów delegatów. Poruszony 
został również temat sprzedaży pałacu w Klewkach.

• Trwają prace projektowe nad oświetleniem ulicznym na nowym 
osiedlu w Trękusku.

• Dnia 17 marca 2015r. powołano nowy skład Społecznej Gmin-
nej Rady Sportu.

• Wójt spotkał się z Radnymi w siedzibie Środowiskowego Domu 
Samopomocy 
w Marcinkowie, które prowadzi Stowarzyszenie Europejskiego 
Wsparcia Społecznego „Helper”, gdzie zapoznano się z warunkami 
w jakich przebywają podopieczni środowiskowego domu samopo-
mocy. Uznano jednogłośnie, że warunki są dobre. Wójt oznajmił, 
że za aprobatą Rady wyrazi zgodę na to, aby Stowarzyszenie mogło 
aplikować 
o środki z Ministerstwa na remont drugiego budynku, który jest 
własnością gminy. 

• Zgłoszenie dwóch lokalizacji: Klebark Wielki (obręb geode-
zyjny Klewki) i Marcinkowo w ramach akcji „Podwórko NIVEA”. 
Udział w akcji daje szansę na wybudowanie placów zabaw na te-
renie gminy Purda

Uchwała nr V/21/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Purda na 2015 r. 
Dochody po zmianach wynoszą: 27.836.802,35 zł, (wzrost o 
455 zł) wydatki: 27.632.929 zł. (wzrost o 455 zł).
Wszyscy radni poparli uchwałę.
Uchwała nr V/22/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyod-
rębnienie środków stanowiących fundusz sołecki. 
Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków 
z funduszu jest złożenie do wójta przez sołectwo wniosku w 
terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok bu-
dżetowy, którego dotyczy wniosek. Wniosek danego sołectwa 
uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej 
lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Po-
winien on zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych 
do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określo-
nych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i 
uzasadnieniem.
Wszyscy radni poparli uchwałę.
Uchwała nr V/23/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstą-
pienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości. 
Nieruchomość znajduje się w Zgniłosze. Dzierżawca przezna-
czył nieruchomość na zorganizowanie plaży ogólnodostępnej. 
Wszyscy radni poparli uchwałę.
Uchwała nr V/24/2015 w sprawie poboru podatków i opłat w 
drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysoko-
ści wynagrodzenia od inkaso. 
Inkasentami zostali Sołtysi Sołectw Gminy Purda. Uprawie-
ni są oni do poboru (jedynie od osób fizycznych) podatków 
od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Inkasenci 
zobowiązani są do wpłaty pobranych podatków i opłat w ka-
sie Urzędu Gminy Purda. Za pobranie podatków i opłat oraz 
wpłacenie ich w terminie inkasentowi przysługuje wynagro-
dzenie w wysokości 10% od sumy zebranych kwot podatków i 
opłat. Sołtysi funkcje inkasenta pełnić będą od dnia 22 kwietnia 
2015r.
Umocowanie inkasenta automatycznie wygasa z chwilą utraty 
stanowiska Sołtysa. 
Wszyscy radni poparli uchwałę.
Uchwała nr V/25/2015 w sprawie zmiany statutu Gminy Purda. 
Zmiana polegała na sprostowaniu błędów zawartych w załącz-
niku nr 2 do statutu, który określał 
jednostki organizacyjne Gminy oraz instytucje kultury. Wszy-
scy radni poparli uchwałę.
Uchwała nr V/26/2015 w sprawie upoważnienia Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie jako wła-
ściwego do realizacji zadań administracji publicznej dotyczą-
cych zryczałtowanego dodatku energetycznego. 
Rada Gminy upoważniła Kierownika GOPS w Purdzie do 
załatwiania spraw w zakresie prowadzenia postępowań i wy-
dawania decyzji i postanowień dotyczących zryczałtowanego 
dodatku energetycznego. 
Wszyscy radni poparli uchwałę.
Uchwała nr V/27/2015 w sprawie ustalenia kryteriów rekru-
tacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz doku-
mentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 
przedszkoli prowadzonych przez Gminę Purda. Wszyscy rad-
ni poparli uchwałę.

Uchwała nr V/28/2015 w sprawie uchwalenia Rocznego pro-
gramu współpracy Gminy Purda z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie na 2015 r. 
Nadrzędnym celem współpracy Gminy z Organizacjami jest 
lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie po-
ziomu życia mieszkańców Gminy. Zadaniami priorytetowymi 
w zakresie współpracy w 2015 r. są m.in.: organizacja imprez 
sportowych, promocja gminy poprzez sport, wspieranie spor-
tu kwalifikowalnego, wspieranie prowadzenia niepublicznych 
placówek oświatowych, powierzenia prowadzenia środowi-
skowych domów samopomocy, bieżące utrzymanie gotowości 
bojowej jednostek OSP działających na terenie Gminy. 
Wszyscy radni poparli uchwałę.
Uchwała nr V/29/2015 w sprawie przyjęcia „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Purda w 2015 roku.
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt 
oraz zapewnienie opieki. 
Zadania programu: zapewnienie bezdomnym zwierzętom 
miejsca w schronisku dla zwierząt; opiekę nad wolno żyjący-
mi kotami, w tym ich dokarmianie; odławianie bezdomnych 
zwierząt; obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w 
schroniskach dla zwierząt; poszukiwanie właścicieli dla bez-
domnych zwierząt; usypianie ślepych miotów;  wskazanie go-
spodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 
gospodarskich; zapewnienie całodobowej opieki weterynaryj-
nej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
Program, zawiera wskazanie wysokości środków finansowych 
przeznaczonych na jego realizację oraz sposób wydatkowania 
tych środków. Koszty realizacji programu ponosi gmina.
Radni 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się” po-
parli uchwałę.

Oprac. I. Zawadzka
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Głosowanie na Sołtysa w Nowej Wsi                                                                         

Sołectwo Sołtys Rada sołecka

Przykop
Bożena Teresa Ślubowska
Przykop 10, 11-030 Purda
tel. 510 131 728    soltysprzykop@wp.pl

1. Grzegorz Jabłoński
2. Ewa Kuklińska
3. Wiesław Antoni Pawłowski

Nowa Wieś
Dorota Katarzyna Tetmer
Nowa Wieś 45, 11-030  Purda
tel. 503 107 385    dorota.tetmer@wp.pl

1. Magdalena Maria Kowalska
2. Wioleta Weronika Popławska
3. Zenon Szczygliński

Trękusek
Genowefa Brach
Trękusek 4A/11, 11-030 Purda
tel. 500 356 821   g.brach@rada.purda.pl

1. Mariusz Piotr Krajewski
2. Bożena Krakowiecka
3. Tomasz Kuciński

Kaborno
Piotr Ogonowski
Kaborno 27, 11-030 Purda
tel. 886 951539

1. Piotr Dominikowski
2. Piotr Kozłowski
3. Maria Edyta Makowska

Klewki
Jerzy Pykało
Klewki 30/4, 11-030 Purda
tel. 502 110 221  j.pykało@rada.purda.pl

1. Wojciech Hensoldt
2. Emilia Maria Pykało
3. Krystyna Irena Skudzińska

Purdka
Piotr Gołaszewski
Purda Leśna 32, 11-030 Purda
tel. 693 982 178

1. Weronika Hübsch
2. Piotr Litwiński
3. Patryk Złotkowski

Marcinkowo Ponowne wybory z powodu rezygnacji
1. Antoni Franciszek Misiaszek
2.  Jarosław Wysocki
3. Marzena Beata Wrycz-Rekowska

Purda
Agnieszka Kincel
Purda 108, 11-030 Purda
tel. 793 721 843

1. Karolina Balukiewicz
2. Przemysław Patryk Przybyłek
3. Agnieszka Teresa Radtke

Pajtuny
Dorota Zdzisława Pacholuk 
Pajtuny 27, 11-030 Purda
tel. 601 253 543

1. Marek Mazur
2. Olga Liwenda 
3. Jolanta Beata Piotrowska

Trękus
Michał Kamil Sulikowski 
Trękus 10, 10-687 Olsztyn 
tel. 502908905    trekus2015@gmail.com

1. Radosław Lech Leszczyński
2. Konrad Krzysztof Nowak
3. Rafał Jarosław Perduta

Szczęsne
Andrzej Jan Zienkiewicz
Szczęsne 25A, 10-687 Olsztyn
tel. 600 433 151

1. Adam Kornel Żółtowski
2.  Józef Kulesik
3. Iwona Budnicka.

Stary Olsztyn
Zdzisław Franciszek Brodzik
Stary Olsztyn 18/3, 10-687 Olsztyn
tel. 503 498 249

1. Agnieszka Budziszewska
2. Tomasz Bąk
3. Stanisław Merchel

Prejłowo
Przemysław Wojciech Grenda
Prejłowo 9A, 11-030 Purda
tel. 504 866 118

1. Aneta Maria Angrik
2. Andrzej Krzysztof Domian
3. Robert Piotr Pulina

Patryki
Paweł Szenk
Patryki 19, 11-030 Purda
tel. 89 512 20 17

1. Ewelina Maria Krosicka
2.  Małgorzata Anna Dłutowska
3. Waldemar Petrykowski

Giławy
Krzysztof Świdroń
Giławy 1, 11-030 Purda
tel. 607 660 888

1. Piotr Adam Korczak
2. Iwona Monika Grenda 
3. Zbigniew Murzyn

Klebark Mały
Adam Bułkowski
Klebark Mały 5F, 10-687 Olsztyn
tel. 607 715 060

1. Marek Leszek Brodacki
2. Wiesława Ewa Smogorzewska
3. Sylwia Ulatowska

Klebark 
Wielki

Aneta Joanna Piątkowska
Klebark Wielki 21 A, 10-687 Olsztyn
tel. 793 292 111

1. Krystyna Ewa Byra
2.  Małgorzata Osowska
3. Ryszard Żyźniewski

Silice
Tadeusz Iliński
Silice 12, 11-030 Purda
tel. 602 739 514

1. Robert Jagielski
2. Wojciech Gieczewski
3. Radosław Jakub Pawelec

Butryny
Urszula Małgorzata Raszkowska
Butryny 7, 10-687 Olsztyn
tel. 89 513 38 85

1. Andrzej Barański 
2. Jarosław Korgul 
3. Sabina Witkowska 

Chaberkowo
Małgorzata Pawlica
Stara Kaletka 24, 10-687 Olsztyn
tel. 607 466 218

1. Mariusz Pawlica 
2. Krystian Laskowski
3. Jarosław Tadeusz Stasiewicz

Bałdzki Piec
Jolanta Długokęcka
Bałdzki Piec 8/1, 10-687 Olsztyn
tel. 89 513 30 54   j.dlugokecka@purda.pl

1. Marek Klewiado
2. Jacek Archacki 
3. Klaudia Długokęcka

Ostrzeszewo
Agnieszka Panfil-Korzeniewska
Ostrzeszewo 2B, 10-687 Olsztyn
tel. 608 048 801

1.Alicja Lidia Bekisz,
2. Arkadiusz Paweł Gut,
3. Krzysztof Sobieraj

Nowa Kaletka
Tomasz Piłat
Nowa Kaletka 28, 10-687 Olsztyn
tel. 600 440 250

1. Marta Ewa Biedrzycka
2. Andrzej Kościukiewicz
3. Edyta Słomkowska

Zgniłocha
Ryszard Ratkiewicz
Zgniłocha 24B, 10-687 Olsztyn
tel. 728 342 868       ryszardret@wp.pl

1. Agnieszka Jolanta Seidel
2.  Paweł Grzegorz Mazur
3.  Piotr Paweł Roguz

SOŁTYSI GMINY PURDA 2015-2019Na przełomie lutego i marca w gminie Purda 
odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich. 
W wyborach sołeckich największą frekwencję 
odnotowano w sołectwie Szczęsne, swój głos 
na sołtysa oddało tam 149 osób, w sołectwie 
Prejłowo 130 osób, w sołectwie Giławy 118 
osób oraz w sołectwie Klebark Mały 112 osób.
Najniższą frekwencję zanotowano w sołectwach: 
Chaberkowo - 7 mieszkańców, Purdka - 12 
mieszkańców oraz w Pajtunach, gdzie w zebra-
niu wiejskim uczestniczyło 13 mieszkańców.
W wyniku przeprowadzonych wyborów, miesz-
kańcy gminy Purda wybrali 14 nowych sołtysów 
(Kaborno, Purdka, Marcinkowo, Purda, Pajtu-
ny, Trękus, Szczęsne, Prejłowo, Patryki, Klebark 
Mały, Klebark Wielki, Bałdzki Piec, Ostrzesze-
wo, Zgniłocha).

Informacja
w sprawie
stypendiów
szkolnych 
Wójt Gminy Purda informuje, że osoby, 
którym przyznano stypendium szkolne na 
okres wrzesień – grudzień 2014 r. mają moż-
liwość ubiegania się o przyznanie stypen-
dium szkolnego na kolejne miesiące roku 
szkolnego 2014/2015. 
Aby skorzystać z powyższej możliwości, na-
leży złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy
w Purdzie oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
zwiększenie kwoty przyznanego stypendium 
oraz oświadczenie o wysokości dochodów
i stanie rodziny do 30 kwietnia 2015 r. (for-
mularze oświadczeń dostępne będą w Urzę-
dzie Gminy w Purdzie, w szkołach na terenie 
gminy Purda, u sołtysów oraz na stronie inter-
netowej www.purda.pl)
W przypadku przyznania stypendium w for-
mie refundacji poniesionych kosztów edu-
kacyjnych, wypłata będzie uwarunkowana 
przedstawieniem rachunków imiennych lub 
faktur dokumentujących poniesienie kosztów 
związanych z edukacją ucznia.
Wszelkich niezbędnych informacji udziela 
Inspektor ds. Oświaty Lucyna Kruszyńska,
tel. 895228971.
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Dnia 17 marca 2015r. Wójt Gminy Purda Zarządzeniem Nr 37/2015 powołał nowych członków Spo-
łecznej Gminnej Rady Sportu, w składzie znaleźli się:

1) Alfred Studniak;
2) Zdzisław Brodzik;
3) Tomasz Domżalski;
4) Katarzyna Hul;
5) Jerzy Pykało;
6) Roman Wiech;
7) Tomasz Czerniawski.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 36/2015 Wójta Gminy Purda do zadań Rady należy:
1) opiniowanie:

a) strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycznej,
b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
c) projektów uchwał dotyczących kultury fizycznej,
d) programów rozwoju bazy sportowej na terenie Gminy, w tym w szczególności miejscowych pla-
    nów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczących terenów wykorzystywanych na   
    cele kultury fizycznej,
e) projektów uchwał, w których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,
f) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje na terenie 
    Gminy dofinansowanych przez Gminę;

2) współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy,
3) koordynacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy,
4) inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie w ustalaniu progra
    mu imprez, w których współorganizatorem lub organizatorem jest Gmina,
5) ustalania zasad współpracy z klubami sportowymi, stowarzyszeniami, związkami i innymi pod
     miotami prowadzącymi działalność w sferze kultury fizycznej,
6) dokonywania bieżącej oceny imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych w Gminie,
7) propagowanie przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych.

Społeczna gminna rada sportu

W miesiącu kwietniu i maju serdecz-
nie zapraszamy do udziału w impre-
zach organizowanych na terenie Gmi-
ny Purda:

• 25.04.2015r.
Dni otwarte w BARTBO w Butrynach

• 03.05.2015r.
Wyprzedaż garażowa w Purdzie

• 01.05.2015r.
Rajd rowerowy „Junior Bike Cross”
w Klewkach

• 01.05.2015r.
Pchli targ w Przykopie

Imprezy w gminie Purda

Nowy Sekretarz Gminy Purda

Podwórko NIVEA

Z dniem 1 marca 2015 r. na stanowisko Se-
kretarza Gminy Purda został zatrudniony 
Rafał Wilczek. Samorządowiec z 16-letnim 
stażem pracy, w tym ośmioletnim na stano-
wisku Naczelnika Wydziału Promocji i Pro-
jektów Europejskich w Urzędzie Miejskim 
w Szczytnie. Do głównych zadań nowego 
sekretarza należy nadzór nad funkcjonowa-
niem Urzędu, działania z zakresu promocji, 
kultury, sportu, turystyki, współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi, ochotniczymi 
strażami pożarnymi, sołtysami i radami 
sołeckimi oraz pozyskiwanie środków po-
zabudżetowych.

Zapraszamy do akcji „Podwórko NIVEA”. W 40 
lokalizacjach w całej Polsce powstaną Rodzinne 
Miejsca Zabaw, w których rodzice i dzieci mogą 
wspólnie spędzić czas w aktywny sposób. NIVEA 
Polska zobowiązuje się do sfinansowania zakupu
i montażu urządzeń na terenach przygotowanych
i przekazanych przez samorządy lokalne pod budo-
wę placów zabaw. Gotowe obiekty staną się własno-
ścią lokalnych społeczności.
Zachęcamy Państwa do zaangażowanie się w akcję. 
Zgłoszenie do konkursu daje wyjątkową szansę na 
wybudowanie placów zabaw na terenie gminy Pur-
da w następujących lokalizacjach: Klebark Wielki, 
Marcinkowo
Głosować można na stronie:
www.nivea.pl/podworko

Uwaga: Aby zagłosować na plac zabaw, które-
go budowa planowana jest na plaży w Klebarku 
Wielkim, należy wybrać miejscowość Klewki, 
gdyż ta lokalizacja położona jest w obrębie geo-
dezyjnym Klewki.

Prace remontowe dróg gminnych 
W związku ze zgłoszeniami o złym stanie dróg 
gminnych docierającymi do tutejszego Urzę-
du w miesiącu marcu i kwietniu br. wykonano 
remonty następujących odcinków dróg:

1. Kaborno – Wygoda
2. Klebark Mały - wieś
3. Bałdy – Bałdzki Piec
4. Kaborno wieś – Kaborno kolonia
5. Chaberkowo – Stara Kaletka – Pokrzywy
6. Purda przy budynku nr 115 
7. Purda kapliczka – k. osiedle mieszkaniowe
8. Prejłowo – k . jezioro Serwent
9. Szczęsne – k. Osiedle Zielona Dolina.

10. Szczęsne FM bravo – droga dojazdowa
11. Klebark Mały  - k. stara hydrofornia
12. Klebark Mały – k. ogródki działkowe.
13. Rykowiec - wieś.
14. Szczęsne - kolonia.
15. Nowa Wieś – Łajs
16. Gąsiorowo – k. „Dom nad stawem”
17. Osiedle „Pod lasem” – Trękusek
18. Groszkowo – k. Giławy
19. Szczęsne kol. – hotelik.
20. Patryki – wieś.

W kolejnych miesiącach prace przewidziane 
są na odcinakach dróg:
1. Bałdy – k. hydrofornia
2. Klebark Wielki – k. Bogdany
3. Purda przy budynku nr 80
4. Marcinkowo – Purdka.
5. Nowa Wieś – wieś i tartak
6. Szczęsne – k. Ostrzeszewo
7. Linowo – odwodnienie
8. Kaborno – PKP 
9. Nowy Przykop – Przykop
10. Rykowiec
11. Klebark Mały – k . ogródki działkowe
12. Pajtuny kolonia – k. Prejłowo i Purda.


