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P R O T O K Ó Ł Nr IV/19 

z obrad IV Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2018-2023 

odbytej dnia 18 stycznia 2019 r. o godz. 9:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady IV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 9:00. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 13 radnych na sali obrad – prowadzący obrady Janusz Sadowski 

powitał wszystkich obecnych w tym: Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Zastępcę 

Wójta Grzegorza Kastrau, Skarbnika Gminy Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Katarzynę 

Borowską, obecnych kierowników urzędu gminy oraz radnych i sołtysów z terenu gminy 

Ostróda. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, aktualnie w sesji uczestniczy 13 radnych. 

(Nieobecni: Anna Lewandowska, Łukasz Wolf). 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radną Barbarę Stabińską. 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o ewentualne zmiany do porządku obrad. 

 

Wójt Gminy Ostróda zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki ew. Nr 233/4, położonej w obrębie Idzbark gmina Ostróda. 

 Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała pod głosowanie wniosek Wójta Gminy 

Ostróda o wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu uchwały.  

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” przyjęciem wniosku oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” był - 0 głosów. 

Rada Gminy Ostróda jednogłośnie przyjęła zgłoszony przez Wójta Gminy Ostróda wniosek. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IV/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 18 stycznia 

2019 r. w sprawie wniosku Wójta Gminy Ostróda o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 233/4, położonej w obrębie Idzbark 

gmina Ostróda, stanowi załącznik 1a do protokołu. 
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Więcej wniosków nie zgłoszono. 

Projekt uchwały został wprowadzony po pkt. 12 jako pkt.13, pozostałe punkty zostały 

przenumerowane jako pkt. 14,15,16,17 i 18.  

Nowy porządek obrad, po przyjętych zmiana przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad III sesji Rady Gminy Ostróda. 

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku  

w Starych Jabłonkach. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Ostróda w roku 2019 niepubliczne formy 

opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 

jednostkom oświatowym prowadzonym na terenie Gminy Ostróda przez podmiot 

niebędący jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia 

nauczycielom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda 

na lata 2019 – 2032. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbywania oraz 

rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek 

położonych w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda. 

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 233/4, położonej w obrębie Idzbark 

gmina Ostróda. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. 

15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

 

Następnie Przewodniczący Rady  złożył wniosek o nie czytanie podstaw prawnych  

w przygotowanych projektach uchwał. Zgłoszony wniosek został przyjęty przez Radę Gminy 

jednogłośnie. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad III Sesji Rady Gminy był wyłożony 

do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady jak i dostępny jest na sesji. 
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Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska poddała pod głosowanie protokół z obrad III sesji. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

 -„za” przyjęciem protokołu oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów,  

-„wstrzymujących się” - 0 głosów.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad III Sesji. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IV/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 18 stycznia 

2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu z obrad III sesji Rady Gminy Ostróda, stanowi 

załącznik nr  2a  do protokołu. 

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami, przedstawił Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy 

Ostróda.  

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie : 

1. Zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich nowej kadencji oraz ustalenia 

harmonogramu zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów. 

2. Ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące 

własność Gminy Ostróda 

3. Realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obrony 

cywilnej w Gminie Ostróda na rok 2019. 

4. Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Ostróda na rok 2019. 

5. Powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie II przetargu na sprzedaż działek  

w obrębie Tyrowo. 

Spotkania, konferencje 

1. Posiedzenie Zarządu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

Uroczyste przekazanie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzydowie. 

2.V Gminny Zimowy Bieg- Rodzinne Biegania w Lubajnach. 

3.Spotkanie z Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty. 

4.Spotkanie z Kołem Łowieckim „Drwęca” w Starostwie Powiatowym w Ostródzie. 

5.Udział w zebraniach wiejskich – wybory sołtysa i rady sołeckiej. 

Przygotowanie projektów uchwał na IV  Sesję Rady Gminy Ostróda      

                                                                                                                  

Sprawozdanie wójta z pracy w okresie między sesjami, stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku  

w Starych Jabłonkach. 

Projekt uchwały odczytał Pan Janusz Sadowski Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 



 

4 
 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” był -   1głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 

zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach -

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IV/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 18 stycznia 

2019 r. dotyczący uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów 

Pułku w Starych Jabłonkach, stanowi załącznik nr 3a  do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących na terenie Gminy Ostróda w roku 2019 niepubliczne formy opieki 

nad  dziećmi w wieku do 3 lat. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących na terenie Gminy Ostróda w roku 2019 niepubliczne formy opieki nad  

dziećmi w wieku do 3 lat, stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IV/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 18 stycznia 

2019 r. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących na terenie Gminy Ostróda w roku 2019 niepubliczne formy opieki nad  dziećmi 

w wieku do 3 lat , stanowi załącznik nr  4a  do protokołu. 

 

Ad. 6. 
Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym jednostkom 

oświatowym prowadzonym na terenie Gminy Ostróda przez podmiot niebędący jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystywania. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” – 0 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 stycznia 2019 r.   

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym jednostkom oświatowym 

prowadzonym na terenie Gminy Ostróda przez podmiot niebędący jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystywania- stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IV/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 18 stycznia 

2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym jednostkom 

oświatowym prowadzonym na terenie Gminy Ostróda przez podmiot niebędący jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i 

wykorzystywania , stanowi załącznik nr  5a  do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i 

placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 7  do 

protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IV/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 18 stycznia 

2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 

przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom szkół i placówek, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Ostróda  ,  stanowi załącznik nr  6a  do 

protokołu. 
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Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 rok. 

Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy Ostróda przedstawiła najważniejsze zmiany  

w przygotowanym projekcie uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 

zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 rok - stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IV/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 18 stycznia 

2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 r.,  stanowi załącznik nr  7a  do 

protokołu. 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2019 – 2023. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosy. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023- stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IV/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 18 stycznia 

2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019 - 

2023, stanowi załącznik nr  8a  do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 



 

7 
 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska 

poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu, stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IV/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 18 stycznia 

2019 r. dotyczący uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostródzkiemu, stanowi załącznik nr  9a  do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbywania oraz 

rodzajów i wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. 

Uwag nie zgłoszono. Pan Janusz Sadowski odczytał projekt uchwały.  

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 

Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie 

określenia zasad, trybu przyznawania i pozbywania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe , stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IV/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 18 stycznia 

2019 r. określenia zasad, trybu przyznawania i pozbywania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe, stanowi załącznik nr  10a  do 

protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych 

w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod 

imienne głosowanie. 
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 stycznia 2019 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w 

obrębie Mała Ruś gmina Ostróda, stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji III/2018 Rady Gminy Ostróda w dniu 18 stycznia 

2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w obrębie 

Mała Ruś gmina Ostróda - stanowi załącznik nr  11a  do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 233/4, położonej w obrębie Idzbark 

gmina Ostróda. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod 

imienne głosowanie. 

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 stycznia 2019 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki ew. Nr 233/4, położonej w obrębie Idzbark gmina Ostróda, 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IV/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 18 stycznia 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 233/4, położonej w obrębie 

Idzbark gmina Ostróda, - stanowi załącznik nr 12a  do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała projekt uchwały pod 

imienne głosowanie. 
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 18 stycznia 2019 r.  

w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Olsztynie, stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji IV/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 18 stycznia 

2019 r. dotyczący uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie - stanowi załącznik nr  13a  do 

protokołu. 

 

Ad. 15. 

 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

Pan Jan Wasiak Sołtys sołectwa Górka nawiązując do podjętej uchwały w sprawie 

przyznawania stypendiów sportowych, zapytał kiedy i gdzie można odbierać wnioski. 

Pani Katarzyna Borowska Radca Prawny wyjaśniła, że uchwała musi przejść proces 

legislacyjny, wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Radny Andrzej Bartnicki nawiązując do przedstawionego przez Pana Wójta sprawozdania  

z pracy w okresie między sesjami, prosił o przedstawienie informacji na temat spotkania  

z Kołem Łowieckim „Drwęca”. 

Pan Bogusław Fijas  powiedział, że w tym temacie kompetencje leżą po stronie Powiatu  

i wyjaśnił, że było to już kolejne spotkanie z władzami Koła Łowieckiego „Drwęca”, którego 

celem było zdyscyplinowanie przedstawicieli koła do współpracy. Pan Wójt powiedział,  

że w kole łowieckim nadal pracują te same osoby, co w konsekwencji wpływa na  trwający od 

lat konflikt społeczny. 

Radna Powiatowa Pani Grażyna Ostas w uzupełnieniu dodała, że problem polega na tym,  

że nie jest od rolników odbierana korespondencja i uważa, że główną przyczyną konfliktów 

jest Prezes Koła Łowieckiego „Drwęca”. 

Ad. 16. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.  

Nie zgłoszono. 

Ad. 17. 

Wolne wnioski i informacje. 
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W tym punkcie Wójt Gminy Ostróda przedstawił bieżące informacje na temat internetu 

szerokopasmowego i prosił o przychylność mieszkańców wobec monterów skrzynek. 

Ad. 18 .  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął IV Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 10
10

. 

Na tym protokół zakończono. 

 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Barbara Stabińska      Janusz Sadowski 


