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  P R O T O K Ó Ł Nr VII/19 

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

odbytej dnia 30 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 14 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 Marzennę 

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

Ostróda. 

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, aktualnie w sesji uczestniczy 14 radnych.  

(Andrzej Bartnicki - nieobecny). 

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 odczytał porządek obrad, który przedstawia się w 

następujący sposób: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

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

3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez radnego. 

4. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2019 r. 

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

na lata 2019 – 2032.  

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Ostróda oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od 1 września 2019 r.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ostróda. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w 2019 roku sezonu kąpielowego i wykazu 

kąpielisk na terenie gminy Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu 

administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy 

Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019. 

12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
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14. Wolne wnioski i informacje.  

15. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.   

 
Zmian do porządku obrad nie zgłoszono. 
 

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 VI Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad VI sesji Rady Gminy był wyłożony 

do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady jak i dostępny jest na sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

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

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 13 radnych. (Radny Dominik Serafin nie brał udziału w głosowaniu, ponieważ 

złoży ślubowanie w punkcie 4 porządku obrad) 

 -„za” przyjęciem protokołu oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów,  

-„wstrzymujących się” - 0 głosów.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad VI Sesji. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 

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

załącznik nr  3a  do protokołu. 

 

Ad. 3. 

Wręczenie zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez radnego. 

W tym punkcie Pani Beata Renans Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczyła 

zaświadczenie o wyborze na radnego w okręgu nr 11 w Reszkach Panu Dominikowi 

Serafinowi. 

Radny Dominik Serafin złożył ślubowanie. 

Ad. 4. 

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

Ostróda. 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie : 

1. powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych  

w Urzędzie Gminie Ostróda, 

2. powołania komisji przetargowej na dzierżawę obszaru w obrębie Kątno, 
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3. nabycia nieruchomości, nieodpłatnie na rzecz gminy Ostróda w obrębie Zwierzewo, 

Kajkowo, Lubajny, 

4. powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania 

pod nazwą: ,,Organizacja Dni nauki w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości-

rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-VI”, 

5. wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego od pracy oraz dodatkowego dnia pracy w 2019r, 

6. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda w 

obrębie Zwierzewo, 

7. zbycia działki stanowiącej własność Gminy Ostróda w drodze zamiany w obrębie Górka 

oraz w obrębie Mała Ruś. 

 

Spotkania, konferencje 

1. Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach- Expo Mazury w Ostródzie. 

2. Wojewódzkie Igrzyska Samorządowe Gmin w Ornecie. 

3. Wojewódzka Gala Sportu w Olsztynie. 

4. Odbiór drogi w miejscowości Morliny. 

5. Podpisanie promesy na samochód strażacki do OSP Turznica. 

6. Podpisanie umowy na budowę drogi w m. Lubajny. 

7. Finał eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

Zapobiega Pożarom”-Szkoła Podstawowa w Brzydowie. 

8. Konferencja pn. „ Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur- 

Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie. 

9. Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Ostródzie. 

10. Uroczystość posadzenia Dębów Pamięci  w ramach programu patriotyczno-

edukacyjnego „Katyń...ocalić od zapomnienia”. 

11. Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę muzeum na Polach 

Grunwaldu- Grunwald. 

12. Spotkanie dot. organizacji Mistrzostw Polski w Kolarstwie. 

 

Przygotowanie projektów uchwał na VII  Sesję Rady Gminy Ostróda      

                                                                                                                                                                                                                                   

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

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2019 r., przedstawiła Pani 

Teresa Ołowska Skarbnik Gminy Ostróda. 

Projekt uchwały odczytał Pan Janusz Sadowski Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

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 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” -   0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie  podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr VII/63/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy Ostróda na 2019 rok  -stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 

kwietnia 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 

2019 rok, stanowi załącznik nr 2a  do protokołu. 

  

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2019 – 2032. 

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 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/64/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 5  do 

protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 

kwietnia 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr  3a  do protokołu. 

 

Ad. 7. 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Ostróda oraz określenia granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych od 1 września 2019 r. 

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 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” – 0 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 kwietnia 2019 r.  w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Ostróda oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od  

1 września 2019 r. - stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 

kwietnia 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 r.  stanowi załącznik nr  4a do 

protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej 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 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/66/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ostróda- stanowi załącznik nr 7  do 

protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 

kwietnia 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Gminie Miejskiej Ostróda. stanowi załącznik nr  5a  do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia w 2019 r. sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na 

terenie gminy 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 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/67/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie 

określenia w 2019 r. sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Ostróda- 

stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 

kwietnia 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia w 2019 r. sezonu 

kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Ostróda -  stanowi załącznik nr  6a  do 

protokołu. 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu 

administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

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 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosy. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VII/68/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 kwietnia 2019 r. uchwały  

w sprawie przyjęcia przez gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji 

rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - stanowi załącznik nr 

9 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 kwietnia 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia przez gminę Ostróda prowadzenia 

spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych , stanowi załącznik nr  7a  do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy 

Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019. 

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 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2019 - stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 kwietnia 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu 

współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - stanowi załącznik nr  8a  do 

protokołu. 

 

Ad. 12. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

W tym punkcie nie zgłoszono żadnych interpelacji zapytań. 

 

Ad. 13. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Z uwagi na brak interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji nie udzielono odpowiedzi. 

 

Ad. 14 

Wolne wnioski i informacje. 

W tym punkcie reprezentant mieszkańców osiedla Wałdowo obręb Mała Ruś, przedstawiciel 

Stowarzyszenia Kamieni Szlachetnych odczytał list do Rady Gminy Ostróda w sprawie 

planowanych zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na osiedlu 

Lista stanowi załącznik nr 11 do protokołu 

Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas udzielił wyjaśnień w kwestii procedury związanej z 

uchwalaniem planu zagospodarowania przestrzennego. 

W dalszej części wywiązała się dyskusja w przedmiotowej sprawie, która dostępne jest w BIP 

( nagranie VI Sesji Rady Gminy Ostróda). 

Następnie Pan Zygmunt Fleszar Przewodniczący ZNP Solidarność w Gminie Ostróda w 

nawiązaniu do złożonego pisma do Rady Gminy Ostróda w kwestii wypłacenia środków 

nauczycielom za strajk nadmienił, że liczy na spotkanie na którym zostanie wypracowany 

konsensus. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że zapoznał się z pismem jednak uważa, że  nad decyzją 

należy się bardzo mocno zastanowić, ponieważ z punktu prawa nie można rozmawiać o 

zapłaceniu nauczycielom za godziny strajku. 

Pan Bogusław Fijas zabrał głos w kwestii strajku nauczycieli na terenie gminy Ostróda, 

mówił o dużych stratach moralnych rodziców i dzieci z uwagi na prowadzone akcje 

strajkowe. 

Radny Dominik Serafin zaprosił na mecz ze Stomilem Olsztyn z okazji 50 lecie działalności 

GKS Iskra Smykówko. 

Radny Dawid Sadowski podziękował sołtysom z m. Rudno, Smykowo i Brzydowo za 

przeprowadzoną akcję sprzątania. 

Więcej wniosków i informacji nie zgłoszono. 
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Ad. 15 .  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął VI Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 10
30

. 

 

Na tym protokół zakończono. 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Barbara Stabińska      Janusz Sadowski 


