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  P R O T O K Ó Ł Nr VIII/19 

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

odbytej dnia 31 maja 2019 r. o godz. 12:30 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady VIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 12:30. 

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. 

(aktualnie nieobecni: Anna Lewandowska i Jarosław Pawszyk). 

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. 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przedstawia się w 

następujący sposób: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

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

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami. 

4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Ostróda za 2018 r. przez Wójta Gminy Ostróda. 

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 emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 330/85 położonej w obrębie 

Kajkowo, gmina Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, 

miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Pietrzwałd, gmina 

Ostróda. 



 

2 
 

12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, 

miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Idzbark, gmina 

Ostróda. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Stare Jabłonki, 

gmina Ostróda. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda. 

23. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

24. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

25. Wolne wnioski i informacje.  

26. 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 VII Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad VII 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 VII 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 VII Sesji. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

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

załącznik nr  1a  do protokołu. 

 

Ad. 3. 
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Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami, przedstawił Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy 

Ostróda. 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie : 

1. przekazania sprawozdania finansowego za 2018 r., 

2. powołania komisji przetargowej na sprzedaż działek w obrębie Tyrowo, 

3. nieodpłatnego nabycia nieruchomości w Kajkowie, 

4.ustalenia w okresie wakacyjnym przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów   

    przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę. 

5. zbycia działki ewidencyjnej w miejscowości Samborowo, 

6. ustalenia odpłatności za korzystanie z sal gimnastycznych oraz dydaktycznych  

w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Ostróda, 

7. powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 

szkół w Brzydowie, Lipowie, Zwierzewie, Idzbark, Szyldak, Tyrowo, Stare Jabłonki, 

8. powołania komisji przetargowej na sprzedaż działek w obrębie Górka, 

9. nieodpłatnego nabycia z KOWR działki w obrębie Wirwajdy. 

 

Spotkania, konferencje, umowy 

1. Gminny Dzień Strażaka w Napromie. 

2. XX Samorządowe Forum Ekologiczne w Rynie. 

3. Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka połączone z nadaniem sztandaru KPP SP 

w Ostródzie. 

4. Spotkanie z Konsulem Generalnym RP w Kaliningradzie Panią Anną 

Nowakowską. 

5. Zjazd organizacji Zarządu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładu Oczyszczania 

Miast w Iławie. 

6. Obchody 100-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. 

7. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

8. 50 – lecie działalności GKS Iskra Smykówko, mecz ze Stomilem Olsztyn. 

9. Szkoła w Durągu obchodziła podwójne święto 74 rocznicę powstania oraz 

odznaczenie sztandaru szkoły przez Stowarzyszenie Kombatantów Misji 

Pokojowych ONZ koło nr 37 w Ostródzie. 

10. II Gminny Zlot Wolontariuszy w SP w Szyldaku. 

11. Podpisanie umowy na realizację zadania pn: „Budowa infrastruktury komunalnej 

dla terenu zabudowy mieszkalno – usługowej na zachód od wsi Tyrowo – sieć 

wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków etap I”. 

12. Podpisanie umowy z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim na dofinansowanie 

zadania pn. ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budową 

odwodnienia  w m. Lubajny”. 

13. XIX Rajd Rowerowy Wzgórza Dylewskie. 

14. Gmina Ostróda otrzymała dofinansowanie z Programu rozwoju małej 

infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 

Otwarte Strefy Aktywności w kwocie 197 000,00 zł.  W ramach pozyskanych 

środków wybudowanych zostanie, pięć otwartych stref aktywności: w Szyldaku, 

Zwierzewie, Pietrzwałdzie, Brzydowie i Idzbarku.  

 

Przygotowanie projektów uchwał na VIII sesję Rady Gminy Ostróda      

                                                                                                                  

Sprawozdanie wójta z pracy w okresie między sesjami, stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Ad. 4. 

Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Ostróda za 2018 r. przez Wójta Gminy Ostróda. 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda przedłożył radnym gminy Raport o stanie Gminy 

Ostróda, który to zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym przedstawia radzie 

gminy do dnia 31 maja każdego roku. 

Uwag nie zgłoszono. 

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

Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy Ostróda przedstawiła projekt 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 VIII/70/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian 

w budżecie gminy Ostróda na 2019 r., stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

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

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 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 VIII/71/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r.  w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019 – 2032 - stanowi 

załącznik nr 5  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

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

Gminy Ostróda na lata 2019 – 2032, stanowi załącznik nr  3a do protokołu. 
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Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

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 VIII/72/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie emisji 

obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - stanowi załącznik nr 6  do 

protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu, stanowi załącznik nr  4a  do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego. 

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 VIII/73/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 

wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - 

stanowi załącznik nr 7  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, stanowi załącznik nr  5a  do protokołu. 

 

Ad. 9. 
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Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 330/85 położonej w obrębie Kajkowo, 

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 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 VIII/74/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działki ew. Nr 330/85 położonej w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda- stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

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

planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ew. Nr 330/85 położonej w obrębie 

Kajkowo, gmina Ostróda , stanowi załącznik nr  6a  do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości 

Ruś Mała, gmina Ostróda. 

 

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 VIII/75/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda, 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

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

planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, 

miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda,  stanowi załącznik nr  7a  do protokołu. 
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Ad. 11 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Pietrzwałd, gmina 

Ostróda. 

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 VIII/76/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek położonych w obrębie Pietrzwałd, gmina Ostróda, stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

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

planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Pietrzwałd, gmina 

Ostróda, stanowi załącznik nr  8a  do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości 

Warlity Wielkie, gmina Ostróda. 

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 VIII/77/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie, gmina 

Ostróda, stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

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

planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, 

miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda, stanowi załącznik nr 9a  do protokołu. 
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Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Idzbark, gmina Ostróda. 

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 VIII/78/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek położonych w obrębie Idzbark, gmina Ostróda, stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

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

planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Idzbark, gmina 

Ostróda, stanowi załącznik nr  10a  do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Stare Jabłonki, gmina 

Ostróda. 

W chwili obecnej przybyła radna Anna Lewandowska, aktualnie w sesji uczestniczy 14 

radnych. 

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 VIII/79/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek położonych w obrębie Stare Jabłonki, gmina Ostróda, stanowi załącznik nr 12 

do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

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

planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Stare Jabłonki, 

gmina Ostróda, stanowi załącznik nr  11a  do protokołu. 
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Ad. 15. 

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej. 

 

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 VIII/80/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 
pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej, stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej, 

stanowi załącznik nr  12a  do protokołu. 

 

Wójt Gminy Ostróda złożył wniosek o zmianę porządku obrad proponując aby po pkt 15 

przystąpić do punktów 23, 24 i 25 a następnie po przerwie przystąpić do części uroczystej 

porządku obrad realizując dalsze punkty od nr 16. 

 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała wniosek Pana Wójta pod imienne 

głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

2019 r. dotyczący zmiany porządku obrad, stanowi załącznik nr  13a  do protokołu. 

 

Ad. 23. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Przewodniczący Rady prosił aby w dniu dzisiejszym z uwagi na uroczysty charakter sesji 

kierowane zapytanie i interpelacje zostały zgłoszone na piśmie. 

 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 24. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 25. 

Wolne wnioski i informacje.  

 

W tym punkcie głos zabrał przedstawiciel Stowarzyszenia Kamieni Szlachetnych z Wałdowa, 

który wystąpił z prośbą o poinformowanie mieszkańców o wyznaczonym terminie na temat 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanych dla działek w 

obrębie Mała Ruś. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w momencie kiedy plan zostanie wyłożony do 

publicznego wglądu wówczas będzie można podjąć dyskusję. 
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Następnie przedstawiciel ze Stowarzyszenia poruszył kwestie związane z wywozem odpadów 

budowlanych, nadmienił, że wizja lokalna była w grudniu, lutym. Poproszono właściciela 

terenu o uprzątnięcie terenu 15.04.2019 r. jednak do chwili obecnej nic się nie dzieje. 

 

Pan Wójt wtrącił, że prace aktualnie trwają o czym wiadome jest rozmówcy i wyjaśnił, że 

wcześniejsze działanie nie były podjęty tylko ze względu na warunki pogodowe. Ponadto Pan 

Fijas nadmienił, że zastanawiąjący jest fakt, że temat wyrzucania odpadów zgłaszany jest 

wybiórczo, ponieważ na sąsiednie działki grunt był nawożony i żadnego sygnału nie było. 

Pan Wójt prosił aby nie traktować wybiórczo pewnych tematów, gdyż takie działania 

sprawiają ze są mniej wiarygodni. Ponadto Pan Wójt dodał, że „grunt z pańskiej działki był 

również wywożony na sąsiednią działkę”. Wójt podkreślił, że wszystkie działania po stronie 

gminy odbywają się z należytą starannością, prace obecnie trwają i prosił aby informacje 

przekazywane przez stowarzyszenie były przekazywane obiektywnie. 

 

Mieszkaniec Wałdowa stwierdził, że chciałby usłyszeć od samorządu, że wszystko jest ok. i 

że nikt nie czerpie z tego żadnej korzyści. 

 

Przewodniczący Rady stwierdził, że pytanie jest zupełnie niezrozumiałe i zapewnił, że nikt 

nie czerpie z tego żadnej korzyści. 

 

Pan Bogusław Fijas powiedział, że bez zmiany mpzp nie ma możliwości, żeby samorząd się 

rozwijał, zadanie to jest wykonywane bardzo sumienne z przestrzeganiem wszystkich zasad 

prawnych. Reasumując Pan Wójt zaprosił na konsultacje, które odbędą się 10.06.2019 r. , na 

których urbaniści będą mogli rozwiać wszelkie wątpliwości. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusje w tym punkcie i zarządził 5 minut przerwy. 

 

W trakcie przerwy salę obrad opuścili radni: Tomasz Klimecki i Barbara Stabińska, aktualnie 

w sesji uczestniczy 12 radnych. 

 

 

Ad. 16. 

 

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił  obrady przystępując do kontynuacji porządku 

obrad, realizując pkt 16. W tym punkcie Pan Sadowski powitał obecnych gości Edmunda 

Kajetanka Honorowego Obywatela Gminy Ostróda oraz  kandydatów do nadania tytułu 

Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda: Jana Antochowskiego, Bogdana Bartnickiego, 

Gustawa Marka Brzezina, Henryka Gajewskiwego, Andrzeja Koseckiego, Romana 

Nowakowskiego, Andrzeja Wiczkowskiego.  

 

Na Sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Łukasza Wolfa. Rada na 

powyższe wyraziła zgodę. 

 

Przystąpiono do procedowania uchwały  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa 

Gminy Ostróda – Panu Janowi Antochowskiemu. 

 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda odczytał uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

Sekretarz obrad Pan Łukasz Wolf poddał projekt uchwały pod imienne głosowanie. 
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 

nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy 

Ostróda , stanowi załącznik nr  14a  do protokołu. 

 

Następnie Wójt Gminy Ostróda wręczył Panu Janowi Antochowskiemu Akt Nadania tytułu 

Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda oraz wygrawerowany medal, Przewodniczący 

Rady Pan Janusz Sadowski złożył gratulacje i wręczył kwiaty. 

 

Pan Jan Antochowski zabrał głos dziękując za wyróżnienie. 

 

Ad. 17. 

 

W punkcie 17 przystąpiono do podjęcia uchwały  w sprawie nadania Honorowego 

Obywatelstwa Gminy Ostróda – Panu Bogdanowi Bartnickiemu. 

 

Wójt Gminy Ostróda odczytał uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

Sekretarz obrad Pan Łukasz Wolf poddał projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 

nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 16 do 

protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy 

Ostróda , stanowi załącznik nr  15a  do protokołu. 
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Następnie Wójt Gminy Ostróda wręczył Panu Bogdanowi Bartnickiemu Akt Nadania tytułu 

Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda oraz wygrawerowany medal, Przewodniczący 

Rady Pan Janusz Sadowski złożył gratulacje i wręczył kwiaty. 

 

Pan Bogdan Bartnicki zabrał głos dziękując za wyróżnienie. 

 

Ad. 18. 

Podjęcia uchwały  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda – Panu 

Gustawowi Markowi Brzezinowi. 

 

Wójt Gminy Ostróda odczytał uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

Sekretarz obrad Pan Łukasz Wolf poddał projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 

nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 17 do 

protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy 

Ostróda , stanowi załącznik nr  16a  do protokołu. 

 

Następnie Wójt Gminy Ostróda wręczył Panu Gustawowi Markowi Brzezinowi Akt Nadania 

tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda oraz wygrawerowany medal, 

Przewodniczący Rady Pan Janusz Sadowski złożył gratulacje i wręczył kwiaty. 

 

Pan Gustaw Marek Brzezin zabrał głos dziękując za wyróżnienie. 

 

Ad. 19. 

Podjęcia uchwały  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda – Panu 

Henrykowi Gajewskiemu. 

 

Wójt Gminy Ostróda odczytał uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

Sekretarz obrad Pan Łukasz Wolf poddał projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 

nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 18 do 

protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy 

Ostróda , stanowi załącznik nr  17a  do protokołu. 

 

Następnie Wójt Gminy Ostróda wręczył Panu Henrykowi Gajewskiemu Akt Nadania tytułu 

Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda oraz wygrawerowany medal, Przewodniczący 

Rady Pan Janusz Sadowski złożył gratulacje i wręczył kwiaty. 

 

Pan Henryk Gajewski zabrał głos dziękując za wyróżnienie. 

 

 

Ad. 20. 

Podjęcia uchwały  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda – Panu 

Andrzejowi Koseckiemu. 

 

Wójt Gminy Ostróda odczytał uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

Sekretarz obrad Pan Łukasz Wolf poddał projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VIII/85/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 

nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy 

Ostróda , stanowi załącznik nr  18a  do protokołu. 

 

Wójt Gminy Ostróda wręczył Panu Andrzejowi Koseckiemu Akt Nadania tytułu Honorowego 

Obywatelstwa Gminy Ostróda oraz wygrawerowany medal, Przewodniczący Rady Pan 

Janusz Sadowski złożył gratulacje i wręczył kwiaty. 

 

Pan Gustaw Marek Brzezin zabrał głos dziękując za wyróżnienie. 

 

Ad. 21. 

Podjęcia uchwały  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda – Panu 

Romanowi Nowakowskiemu. 
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Wójt Gminy Ostróda odczytał uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

Sekretarz obrad Pan Łukasz Wolf poddał projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VIII/86/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 

nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 20 do 

protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy 

Ostróda , stanowi załącznik nr  19a  do protokołu. 

 

Wójt Gminy Ostróda wręczył Panu Romanowi Nowakowskiemu Akt Nadania tytułu 

Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda oraz wygrawerowany medal, Przewodniczący 

Rady Pan Janusz Sadowski złożył gratulacje i wręczył kwiaty. 

 

Pan Roman Nowakowski zabrał głos dziękując za wyróżnienie. 

 

Ad. 22. 

Podjęcia uchwały  w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda – Panu 

Andrzejowi Wiczkowskimu. 

 

Wójt Gminy Ostróda odczytał uzasadnienie wniosku o nadanie tytułu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

Sekretarz obrad Pan Łukasz Wolf poddał projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie 

nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 21 do 

protokołu. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VIII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 31 maja 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy 

Ostróda , stanowi załącznik nr  20a  do protokołu. 

 

Wójt Gminy Ostróda wręczył Panu Andrzejowi Wiczkowskiemu Akt Nadania tytułu 

Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda oraz wygrawerowany medal, Przewodniczący 

Rady Pan Janusz Sadowski złożył gratulacje i wręczył kwiaty. 

 

Pan Andrzej Wiczkowski zabrał głos dziękując za wyróżnienie. 

 

Ad. 26 .  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął VIII Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 14
45

. 

Na tym protokół zakończono. 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:          Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska              Barbara Stabińska, Łukasz Wolf              Janusz Sadowski 


