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Aktywna Majówka
w Butrynach

Mecz drużyny reprezentacji Gminy Purda kontra Indykpol 
AZS Olsztyn                                                                        

Dnia 25 kwietnia 2015 r. odbyła się Ak-
tywna Majówka w Parku Rozrywki Ak-
tywnej Bartbo w Butrynach połączona
z charytatywnym piknikiem rodzinnym na 
rzecz fundacji Gazety Olsztyńskiej „Przy-
szłość dla Dzieci”. Podczas pikniku na scenie 
wystąpił zespół perkusyjny „Wariatki” z Olsz-
tynka oraz wokalistka Paulina Gilarska. Do dys-
pozycji uczestników pikniku były: park linowy, 
segway’e, quady, zjeżdżalnie dmuchane, plac 
zabaw, trampoliny, zamek dmuchany, suchy 
basen z piłeczkami, małpi gaj, zorbing dla dzie-
ci, kosmiczny trener, byk rodeo i krowa, sumo, 
strzelnica. W trakcie imprezy odbył się Turniej 

w Mega Piłkarzyki o Puchar Wójta Gminy Pur-
da. Zwycięzcami została drużyna składająca się 
z zawodników Indykpol AZS Olsztyn, pokonu-
jąc w finale drużynę Gminy Purda.

Obchody „Dni Przyjaciół Lasu” 2015
na terenie gminy Purda

„Dni Przyjaciół Lasu” to ogólnopolska akcja mająca na 
celu szerzenie postaw ekologicznych oraz wiedzy zwią-
zanej z lasami i ich ochroną. Celem akcji jest również 
przedstawienie uczestnikom osób i instytucji zaanga-
żowanych w troskę o środowisko i lasy. W tym roku 
obchody odbywały się pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta RP.
Uczniowie wraz z nauczycielami z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Klebarku Wielkim, w ramach ob-
chodów lokalnych „Dni Przyjaciół Lasu”, zorganizowali 
m.in. wyjazd do leśnictwa Mendryny, gdzie uczniowie 
klas I-III spotkali się z leśniczym Panem Piotrem Goła-
szewskim i zostali oprowadzeni po ścieżce edukacyjnej. 

Starsi uczniowie wzięli udział w sadzeniu drzewek na te-
renie leśnictwa Mazuchy. Pomocą, podczas uzupełniania 
drzewostanu, służył dzieciom leśnik Pan Robert Karcz. 
W szkole zorganizowano także przegląd przedstawień 
ekologicznych przygotowanych przez uczniów poszcze-
gólnych klas I-III.  W programie obchodów „Dni Przyja-
ciół Lasu” znalazły się również: spotkanie z przedstawi-
cielami nadleśnictwa Olsztyn, pogadanki o zagrożeniach
w lasach, pracy leśników i wiele innych. Organiza-
torką wszystkich działań była Pani Joanna Karcz 
- nauczyciel kształcenia zintegrowanego. 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Purdzie równie ak-
tywnie zaangażowała się w przedmiotową akcję.

W dniach 27 – 30 kwietnia uczniowie zorganizowali 
akcję „Sprzątania świata”, zajęli się pielęgnacją pięknych 
kasztanowców na terenie wsi i zadbali o nowy drze-
wostan przy placu zabaw. Młodzież wraz z opiekunem 
i koordynatorem przedmiotowej akcji Panią Małgorzatą 
Gołaszewską, spotkali się również z Wójtem Piotrem 
Płoskim w sprawie pomocy w organizacji i wsparcia fi-
nansowego wyżej wspomnianych prac. 
Najmłodsi uczestnicy obchodów „Dni Przyja-
ciół Lasu” na terenie gminy Purda to przedszkolaki
z Klewek. W ramach akcji maluchy zapoznano
z tematyką dotyczącą lasu i żyjących w nim zwierząt. 
Podczas kilku edukacyjnych wycieczek dzieci uczyły 
się nazw poszczególnych gatunków drzew. Nauczycielki
z Przedszkola „Jarzębinki” wytłumaczyły maluchom jak 
rozpoznawać poszczególne odmiany zwracając uwagę 
na wygląd liści i kory. Zwieńczeniem lokalnych obcho-
dów przedmiotowej akcji wśród przedszkolaków było 
przygotowanie prac plastycznych o tematyce związanej 
z lasem.

Uczniowie szkoły podstawowej w Klebarku Wielkim, szkoły podstawowej w Purdzie i dzieci z przedszkola w Klebarku Wielkim                                                                      

W tegorocznych obchodach „Dni Przyjaciół Lasu” wzięło udział prawie 3 tysiące placówek oświa-
towych z całej Polski, w tym trzy z terenu gminy Purda: Przedszkole „Jarzębinki” w Klewkach, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Klebarku Wielkim i Publiczna Szkoła Podstawowa w Purdzie. 

Sekretarz Gminy Purda Rafał Wilczek wręcz trofeum 
zwycięskiej drużynie                                                                         
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Informacja o uchwałach Rady Gminy
Informacja o uchwałach Rady Gminy Sesja VI- 24 kwietnia 2015 r.

Z działań podejmowanych w miesiącu kwietniu br. 

Sprawozdanie z pracy Wójta

Uchwała nr VI/30/2015 w sprawie zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej Gminy Purda na lata 
2015-2019. 
Zmiany w WPF związane są bezpośrednio ze zmia-
nami w budżecie gminy na 2015 r. Rada Gminy 
Purda 14 głosami „za”, 1 głosie „przeciw” podjęła 
uchwałę.
Uchwała nr VI/31/2015 w sprawie zmian w budże-
cie Gminy Purda na 2015 r.
Zmniejszono dochody budżetu z 27.896.799,35 
do kwoty 27.142.926,00 o kwotę 753.873,35 zł, 
Zmniejszono i przeniesiono wydatki budżetu 
gminy z kwoty 27.692.926 zł do kwoty 27.412.926
o kwotę 280.000 zł. Budżet po zmianach wynosi: 
dochody 27.142.926,00 zł, z tego: dochody bieżą-
ce 25.784.926,00 zł, dochody majątkowe 1.358.000 
zł., wydatki 27.412.926 zł, z tego: wydatki bieżące 
25.022.926 zł, wydatki majątkowe 2.390.000 zł. Rada 
Gminy Purda 14 głosami „za”, przy 1 głosie „prze-
ciw” podjęła uchwałę.
Uchwała nr VI/32/2015 w sprawie współdziałania 
celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Olsztyna. Powodem podjęcia uchwały jest powie-
rzenie kompetencji lidera Instytucji Pośredniczącej 
RPO Prezydentowi miasta Olsztyn. Uchwała wraz
z porozumieniem ustala prawa, obowiązki oraz za-
sady współpracy stron porozumienia w ramach ZIT 

MOF Olsztyna. Wszyscy radni poparli uchwałę.
Uchwała nr VI/33/2015 w sprawie odpłatnego na-
bycia nieruchomości gminnej od osoby fizycznej. 
Nieruchomości będące przedmiotem uchwały sta-
nowią drogi wewnętrzne w miejscowości Trękusek. 
Właściciele działek, którzy mają dostęp do swoich 
nieruchomości z w/w dróg wewnętrznych zwrócili 
się do Wójta z prośbą o ich wykup, zobowiązując 
się do pokrycia związanych z tym kosztów.Wszyscy 
radni poparli uchwałę.
Uchwała nr VI/34/2015 w sprawie wyrażenia zgody 
na zamianę nieruchomości gminnej na nierucho-
mość stanowiącą własność osoby fizycznej. 
Zamiana nieruchomości ma na celu poprawę za-
gospodarowania terenu działek o numerach 602/1 
i 722/1, obręb Purda stanowiących własność Gmi-
ny Purda, na których zaprojektowany jest budynek 
remizy OSP z salą wielofunkcyjną. Wszyscy radni 
poparli uchwałę.
Uchwała nr VI/35/2015 w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego fragment gminy Purda dla 
terenów położonych w obrębie geodezyjnym Patry-
ki- działka o nr geod. 128/35, 128/34, 128/13. 
Sporządzenie miejscowego planu umożliwi przy-
gotowanie nieruchomości gminnych pod budow-
nictwo mieszkaniowe oraz usługi. Wszyscy radni 
poparli uchwałę.

Uchwała nr VI/36/2015 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inka-
sa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia od inkaso.
Zmiana uchwały spowodowana była zmianą Sołty-
sa Sołectwa Marcinkowo. Nowym Sołtysem zosta-
ła Pani Marzena Beata Wrycz-Rekowska. Według 
nowych zasad inkasenci zobowiązani są do wpłaty 
pobranych opłat za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w kasie Urzędu Gminy w terminie do 
końca każdego miesiąca oraz do wpłaty pobranych 
podatków w kasie Urzędu Gminy w terminie 5 dni 
następujących po ostatnim dniu, w którym zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, wpłata opłaty 
powinna nastąpić. Wszyscy radni poparli uchwałę.
Uchwała nr VI/37/2015 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Kierownika GOPS Purda. 
Skarga została uznana za bezzasadną.Rada Gminy 
Purda 14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymują-
cym się” podjęła uchwałę.
Uchwała nr VI/38/2015 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta Gminy Purda. Skarga 
została uznana za bezzasadną.Rada Gminy Purda 
14 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” 
podjęła uchwałę.

• Dnia 7 kwietnia 2015 roku podpisano 
umowę na wykonanie sieci kanalizacyjnej dla 
miejscowości Szczęsne z firmą „SANPROD” 
ul. Zawadzkiego „Zośki” 8, 07-410 Ostrołęka. 
Wartość podpisanej umowy 860 236,29 zło-
tych.

• W dniu 8 kwietnia 2015 r odbyło się spotka-
nie na terenie oczyszczalni ścieków w Bałdach,
w sprawie uzgodnienia przebiegu budowanej 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na odcinku 
J.Gim – Bałdy, ze względu na kolizję zaprojek-
towanej sieci z poletkami upraw doświadczal-
nych zdecydowano o przeprojektowaniu odcin-
ka sieci w celu ograniczenia strat w uprawach. 
Ze względu na konieczność wykonania opraco-
wania zamiennego zaakceptowano prośbę wy-
konawcy o przedłużenie terminu zakończenia 
budowy do końca 30 czerwca 2015 r . Na sfi-
nansowanie zadania do dnia 21 kwietnia przy-
gotowany zostanie wniosek o udzielenie prefe-
rencyjnej pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie.

• W dniu 17 kwietnia zakończono remont 
pomieszczeń w budynku bazy Referatu Go-
spodarki Komunalnej i Inwestycji w celu przy-
stosowania ich do wykorzystania biurowego
w ramach reorganizacji pracy Urzędu Gminy
w Purdzie. Koszt wykonania remontu zamyka 
się kwotą 26 000 złotych brutto.

• Po zebraniu informacji oraz złożeniu ofert
w przygotowaniu są inwestycje związane
z wykonaniem dokumentacji projektowej na 
wykonanie rozbudowy sieci oświetleniowej
w m. Klewki, Klebark Wielki, Trękusek i Trękus.

• Złożono wniosek o dofinansowanie ter-
momodernizacji budynku domu kultury 

w Klewkach (wymiana okien). W przygo-
towaniu jest dokumentacja do przepro-
wadzenia zamówienia publicznego na re-
mont sali głównej budynku Domu Kultury
w Klewkach.

• Sporządzono wycenę wykonania drogi
w Klebarku Wielkim na potrzeby ew. zamiany 
gruntu.

• Przeprowadzono wizję lokalną na drogach 
gminnych w m. Pokrzywy, Nowy Przykop, 
Purdka, Marcinkowo. We wszystkich drogach 
wykonano remonty (cząstkowe naprawy na-
wierzchni).

• Ustalono miejsce pod lokalizację wiaty 
przystankowej w m. Pokrzywy.

• Dnia 28 kwietnia br. Wójt Spotkał się z Pa-
nem Grzegorzem Piotrowiczem właścicielem 
firmy FHU „U Grzesia”, prywatnym przewoź-
nikiem obsługującym linie na terenie Gminy 
Purda. Wójt Piotr Płoski,  uwzględniając sygna-
ły dochodzące od mieszkańców, zawnioskował  
o zwiększenie ilości kursów na trasie Olsztyn – 
Purda – Marcinkowo - Olsztyn. Zaproponował 
również wzięcie pod uwag stworzenie nowego 
połączenia umożliwiającego mieszkańcom 
Zgniłochy dotarcie do Purdy. Pan Grzegorz 
Piotrowicz jest w trakcie uzgodnienia dodat-
kowych kursów rannych i popołudniowych na 
trasie Olsztyn – Dźwierzuty  z uwzględnieniem 
połączenia Giław z Purdą. Szczegóły trasy po-
damy niezwłocznie po otrzymaniu od prze-
woźnika.

• Sporządzono wykaz nieruchomości przewi-
dzianych do sprzedaży.

• Wójt Gminy Purda ogłosił III przetarg ust-

ny na sprzedaż nieruchomości położonych
w obrębach geodezyjnych Giławy, Patryki, 
Purda, Wyrandy, Klebark Wielki, Marcinkowo, 
Prejłowo - 29.05.2015 (pierwszy przetarg odbył 
się 30 września 2014 r., drugi przetarg odbył się 
9 marca 2015r.).

• Rozpoczęto prace nad przygotowaniem 16 
nieruchomości gminnych do sprzedaży.

• Zawarto akt notarialny związany ze sprze-
dażą nieruchomości w Klebarku Wielkim.

• Wszczęto postępowania w sprawie nieod-
płatnego przejęcia od ANR na mienie gminy: 
dwóch nieruchomości gruntowych w miejsco-
wościach Nowa Kaletka i Stary Olsztyn oraz 
dwóch lokali socjalnych w miejscowości Szczę-
sne i Trękus.

• Przygotowano dwa wnioski do WFOŚiGW 
na: pozyskanie środków na pielęgnację Alei Li-
powej w Bałdach oraz pozyskanie środków na 
wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawo-
wej w Purdzie.

• 10.04.2015r. Wójt prowadził lekcję WOS dla 
uczniów drugich i trzecich Gimnazjum w Pur-
dzie. Przedstawił uczniom swoją drogę kariery 
politycznej, zachęcał do aktywności obywatel-
skiej, udziału w życiu publicznym swojej Ma-
łej Ojczyzny. Nakreślił też program działania, 
wychodzenia naprzeciw potrzebom lokalnej 
wspólnoty oraz innowacyjne pomysły, które 
wprowadza.

• Wójt wziął udział w szeregu spotkań z soł-
tysami.

• Wójt wziął udział w walnym spotkanie 
wspólników Banku Spółdzielczego.

• Odbyło się spotkanie z Radą Rodziców przy 
Gimnazjum w Purdzie w sprawie omówienia 
działań  w związku z koncepcją łączenia klas 
III gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016.
• Odbyła się kontrola z WFOŚiGW zakupu 
samochodu bojowego przez OSP w Purdzie.

Oprac. I. Zawadzka
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Wyprzedaż garażowa w Purdzie
W niedzielę 3 maja 2015 r. odbyła się pierw-
sza w historii Purdy Wyprzedaż Garażowa.
Głównym założeniem było pozbycie się zbęd-
nych rzeczy, które zalegają w piwnicach, sza-
fach czy na strychach. Była to także znakomita 
okazja do spotkania się z sąsiadami  i mieszkań-
cami okolicznych wsi. W trakcie wyprzedaży 
Panie z Uniwersytetu III Wieku przy Bibliote-
ce Publicznej w Purdzie oferowały przysmaki 
własnej produkcji.  Czas umilała muzyka przy-
gotowana przez dj Bodzio. Nie zabrakło także 
atrakcji dla najmłodszych. Stoiska sprzedażowe                                                                             Atrakcja dla najmłodszych – dmuchany zamek

Do sprzedaży w roku 2015 aktualnie przygoto-
wywane są następujące nieruchomości:
- Butryny działki o nr 28/5 o pow.  0,3490 ha i  
   28/9 o pow. 0,7000ha,
- Butryny działka o nr 286 o pow. 0,9786 ha,
- Groszkowo działka o nr 25 o pow. 0,0792 ha,
- Kaborno działka o nr 27 o pow. 0,0429 ha,
- Klebark Mały działka o nr 77 o pow. 0,1200 ha,
- Linowo działka o nr 140 o pow. 0,5000 ha,

Działki na sprzedaż

- Łajs działka o nr 90/7 o pow. 0,0335 ha,
- Łajs działka o nr 33 o pow. 0,1100ha,
- Purda działka o nr 621/2 o pow. 1,1287 ha,
- Prejłowo działka o nr 30/6 o pow. 0,5998 ha,
- Prejłowo działka o nr 30/8 o pow. 0,0422 ha,
- Klewki działka o nr 8/60 o pow. 0,0880 ha,
- Klewki działka o nr 8/59 o pow. 0,0880 ha,
- Klewki działka o nr 8/58 o pow. 0,0878 ha,
- Klewki działka o nr 8/57 o pow. 0,1553 ha,

Wójt Gminy Purda ogłosił III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych Giławy, Patryki, Purda, Wy-
randy, Klebark Wielki, Marcinkowo, Prejłowo, który odbędzie się 29 maja 2015 roku o godzinie 10:00 w pokoju nr 11A w Urzędzie Gminy w 
Purdzie, woj. Warmińsko-Mazurskie  (pierwszy przetarg odbył się 30 września 2014 r., drugi przetarg odbył się 9 marca 2015r.).
Wszelkie informacje o nieruchomościach dostępne są  na stronie internetowej: http://purda.pl/oferty-aktualne/732-iii-przetarg-ustny-na-sprze-
da-nieruchomoci-pooonych-w-obrbach-geodezyjnych-giawy-patryki-purda-wyrandy-klebark-wielki-marcinkowo-prejowo-29052015.html 

- Klewki działka o nr 8/56 o pow. 0,0960 ha.
Na szczególną uwagę zasługują nieruchomo-
ści położone w obrębie geodezyjnym Klewki. 
Położone są w otoczeniu lasów, nad Jeziorem 
Klebarskim. Działki przeznaczone są pod za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki 
posiadają dobre połączenie komunikacyjne z 
miastem Olsztyn drogą krajową nr 53 Olsztyn 
– Szczytno.

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy PURDA.

Zapraszam do udziału w akcji sąsiedzkiej Tu mieszkam – Tu jest mój dom
W gminie Purda jest nas 8.350, ze stałym mel-
dunkiem. Kto mieszka na terenie naszej Gmi-
ny, a nie posiada meldunku lub nie rozlicza się 
zgodnie z miejscem swojego faktycznego za-
mieszkania, korzysta z uroków naszej ziemi,
z naszych dróg, z naszej infrastruktury komunal-
nej, lecz tym samym umniejsza nasze dochody z 
tytułu udziału w podatku PIT.
Aby pieniądze te rzeczywiście trafiły do naszej 
Gminy, potrzebna jest informacja o zameldowa-
niu lub zamieszkaniu na terenie Gminy Purda. 
Tymczasem wiele osób z rozmaitych przyczyn nie 
dopełnia obowiązku zameldowania na terenie gmi-
ny i pieniądze, które mogłyby posłużyć na budowę 
gminnych dróg, kanalizacji sanitarnej, wodocią-
gów, remontów szkół i przedszkoli, budowy placów 
zabaw, boisk sportowych, wędrują gdzie indziej… 

Jeśli macie sąsiada, który mieszka na terenie Gmi-
ny Purda, ale nie posiada jeszcze meldunku w na-
szej Gminie, to przekonajcie Go, aby dokonał mel-
dunku w faktycznym miejscu zamieszkania. Gdyby
z jakiegoś powodu, nie było to możliwe, przekonaj 
swojego sąsiada, żeby w zeznaniu  podatkowym 
wskazał Gminę Purda jako miejsce zamieszkania.
W celu zachęcenia do udziału w akcji, ufundowa-
liśmy dla najbardziej aktywnych sołectw nagrody 
w postaci zorganizowanych pikników lub imprez 
wyjazdowych:
I nagroda – piknik/impreza wyjazdowa o war-
tość do 2.500 zł
II nagroda – piknik/impreza wyjazdowa o war-
tość do 1.500 zł
III nagroda – piknik/impreza wyjazdowa o war-
tość do 1.000 zł

Ocena akcji przebiegać będzie dwuetapowo:
I etap: wyliczenie wskaźnika zwiększenia mel-
dunków w stosunku do stanu wyjściowego na 
dzień 31 marca 2015 r.
II etap: ilość i zasięg zorganizowanych działań, 
których tematem przewodnim jest zachęcanie 
nowych mieszkańców do meldunku lub rozlicze-
nia się w PIT ze wskazaniem na miejsce zamiesz-
kania w Gminie Purda
Termin, forma imprezy, program i rodzaj wydat-
ków zostanie uzgodniony z Sołtysem i Radą So-
łecką zwycięskiego Sołectwa.
Oceny dokona reprezentacja Gminy Purda
w składzie: Wójt Piotr Płoski oraz Sekretarz Gmi-
ny Rafał Wilczek. Zakończenie akcji 30 czerwca 
2015 r. (nowy termin).
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4 lipca br. już po raz ósmy obchodzić będziemy największe święto War-
mii i jedno z największych wydarzeń na terenie gminy Purda, tj. Warmiń-
ski Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy w Bałdach – w miejscu, gdzie zre-
konstruowano dawny Trakt Biskupi, obok symbolicznych Wrót Warmii.
Głównym organizatorem wydarzenia jest Gmina Purda. Honorowy patronat 
nad imprezą ponownie objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego. Celem imprezy jest budowanie tożsamości regionalnej wśród miesz-
kańców, promowanie tradycji, zwyczajów i walorów turystycznych Warmii. 

Regionalny charakter Kiermasu i jego znaczenie  dla promocji województwa zostały docenione
i nagrodzone certyfikatem „Produkt Warmia Mazury” w kategorii wydarzenie.  
Podczas tegorocznej edycji Kiermasu nie zabraknie najbardziej znanych z poprzednich lat i lubia-
nych atrakcji, m.in. stoisk z regionalnymi wyrobami i rękodziełem, stoisk promocyjno-reklamo-
wych i edukacyjnych oraz pokazów rzemiosła. Przewidujemy również liczne konkursy z nagro-
dami i zabawy dla całych rodzin. Uczestnikom wydarzenia czas będą umilały występy muzyczne
i koncerty. Więcej szczegółów znajdą Państwo wkrótce na stronie kiermas.pl oraz na ulotkach
i plakatach. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Zapraszamy również lokalnych artystów, twórców, rękodzielników i rzemieślników, sołectwa, koła 
gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, kluby i wszystkich chętnych do zorganizowania stoiska wy-
stawowego oraz prezentacji i sprzedaży swoich wyrobów! CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA!

VIII Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy

W miesiącu maju serdecznie zapraszamy 
do udziału w imprezach organizowanych 
na terenie Gminy Purda:

• 17.05.2015 r. – Festiwal Mniszka Lekar-     
skiego w Pajtunach 
• 23.05.2015 r. – „Wokół nas jest las” – 
rodzinny piknik w Nadleśnictwie Nowe
Ramuki
•  29.05.2015 r. – Dzień Dziecka w Klewkach
•  30.05.2015 r. – Dzień Dziecka w Purdzie
•  30.05.2015 r. – Sportowy Dzień Dziecka  
w Nowej Wsi 
• 31.05.2015 r. – Majówka na sportowo
w Starym Olsztynie 
• 31.05.2015 r. – Dzień Dziecka na Sporto-
wo w Klebarku Małym

Imprezy
w gminie Purda

Wójt Gminy Purda
informuje

„Spalanie liści i pozostałości roślinnych”

Konkurs na „ECO-SOŁECTWO”

Zgodnie z ustawą o odpadach dopuszcza się spa-
lanie zgromadzonych pozostałości roślinnych 
poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są 
one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. 
Na terenie Gminy Purda odpady zielone nie są 
objęte selektywną zbiórką. 
Spalanie pozostałości roślinnych nie powinno 
jednak naruszać przepisów odrębnych. Nie wol-
no powodować nadmiernej ilości dymu i uciąż-
liwego zapachu. 
O zamiarze przystąpienia do spalania pozostało-
ści roślinnych można powiadomić Straż Pożarną.
Niedopuszczalne jest natomiast palenie śmieci, 
starych ubrań, butów, folii, kartonów czy pla-
stikowych butelek. Zakaz ten reguluje Art. 191. 
ustawy o odpadach: „Kto (...) termicznie prze-
kształca odpady poza spalarnią odpadów lub 
współspalarnią odpadów podlega karze aresztu 
albo grzywny”. 

Redakcja Puls Regionu Magazynu Samorzą-
dów Województwa Warmińsko – Mazurskiego
w Olsztynie organizuje po raz piąty konkurs
pn. „ECO-SOŁECTWO”. 
Akcja polega na oczyszczeniu swojego otoczenia
z elektrośmieci. Minimalna waga odpadów zebra-
nych przez jedno sołectwo to 500 kilogramów. Ze-
brane odpady, po ustaleniu terminu, będą odebrane 
z wyznaczonego miejsca z każdego sołectwa indy-
widualnie. Elektrośmieci odbierać będzie firma Re-
mondis Electrorecycling  Sp. z o.o.
Na najbardziej aktywne sołectwa czekają nagrody 
finansowe. Za pierwsze miejsce 1,5 tys. złotych, od 
drugiego do czwartego miejsca po 1 tys. złotych, 
od piątego do dziesiątego miejsca po 500 złotych. 
Wszyscy uczestnicy akcji otrzymają upominki.
Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja na naj-
bezpieczniejsze gospodarstwo.
Zapraszamy wszystkich Sołtysów z Gminy Purda 
do udziału w akcji, wyznaczenia miejsca na zbiór-
kę oraz podania terminu rozpoczęcia akcji. Zgło-
szenia do konkursu przyjmowane są przez Panią 
Irenę Węgrowską – pracownika Inter Prim Sp.
z o.o., ul. Św. Wojciecha 2/23, 10-038 Olsztyn, pod 
nr telefonu 501246598 lub na adres e-mail: iwona-
wegrowska@gmail.com.

Powtórne wybory sołeckie
w Marcinkowie

W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Pani 
Anny Domian, w dniu 21 kwietnia 2015 r. od-
były się powtórne wybory na Sołtysa Sołectwa 
Marcinkowo. Uprawnionych do głosowania 
było 510 osób, w zebraniu wiejskim uczestni-
czyło 34 mieszkańców. Zostały zgłoszone dwie 
kandydatury: Pani Marzena Beata Wrycz-Re-
kowska oraz Pan Robert Grzegorz Żywica.
W wyniku przeprowadzonego głosowania kan-
dydaci uzyskali taką samą ilość głosów. W związ-
ku z powyższym, zgodnie ze statutem Sołectwa 
Marcinkowo, odbyło się losowanie, w wyniku 
którego na kolejną kadencję Sołtysem Sołec-
twa Marcinkowo została Pani Marzena Beata 
Wrycz-Rekowska.

WITACZ to tablica z nazwą 
gminy, stojąca przy drodze, 
w pobliżu granicy admini-
stracyjnej. Jest to pierwszy 
symbol powitalny i zapro-
szenie dla podróżnych. Jest 

to również wizytówka gminy i niezwykle ważny 
element promocyjny!
Wójt Gminy Purda PIOTR PŁOSKI ogłasza 
konkurs na WITACZ GMINY PURDA
Jeżeli masz pomysł na niepowtarzalny sym-
bol powitalny, wiesz jak ciekawą tablicą zachę-
cić podróżnych do zwiedzania gminy Purda 
– zgłoś się! Jeżeli jesteś kreatywny, masz wizję
i wiesz jak powinien wyglądać znak, który będzie 
miło witać przyjezdnych – przygotuj projekt!

W konkursie może wziąć udział każdy – bez 
względu na wiek, płeć, wykształcenie czy za-
interesowania!
Prace można wykonać w dowolnej technice. 
Może to być zarówno ręczny szkic z opisem 
proponowanych materiałów, jak i profesjo-
nalna wizualizacja. Każda praca konkursowa 
będzie brana pod uwagę! Dla autorów naj-
ciekawszych projektów przewidujemy m.in. 
atrakcyjne nagrody rzeczowe! Na prace czeka-
my do końca maja.
Projekty można przesyłać drogą mailo-
wą na adres a.budziszewska@purda.pl lub 
tradycyjną pocztą na adres Urzędu Gminy
w Purdzie: Purda 19, 11-030 Purda.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Konkurs na witacz Gminy Purda!


