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  P R O T O K Ó Ł Nr X/19 

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

odbytej dnia 26 sierpnia 2019 r. o godz. 9:0 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady X 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. 

(aktualnie nieobecni: Tomasz Klimecki 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 Panią Barbarę Stabińską. 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda złożył wniosek o wprowadzenie zmian do porządku 

obrad, tj. podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ostróda 

do kategorii dróg gminnych. 

 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie. 

Imienny wykaz głosowania radnych na X sesji Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08.2019 r.  

w sprawie wniosku Wójta Gminy Ostróda o wprowadzenie zmian do porządku obrad, tj. 

podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ostróda do 

kategorii dróg gminnych, stanowi załącznik nr  1a  do protokołu. 

 

Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po przyjętych zmianach, który 

przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

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

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami. 

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

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

na lata 2019 – 2032.  

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku 

rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na 

zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 
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niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w 

Olsztynie. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze. 

9. 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. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za 

osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

oraz udzielenia upoważnienia. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 

należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ostróda 

lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, a 

także wskazania organu uprawnionego do ich udzielania. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek ew. Nr 80/20 i 80/18 położonych w obrębie Zwierzewo gmina 

Ostróda. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek położonych przy ulicy Widok w obrębie Kajkowo gmina 

Ostróda. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  

w obszarze działek położonych w obrębie Kajkowo gminy Ostróda. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ostróda do 

kategorii dróg gminnych. 

20. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

21. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

22. Wolne wnioski i informacje.  

23. 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 IX Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad IX 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 IX sesji. 
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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 IX Sesji. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji X/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08. 2019 r. 

w sprawie przyjęcia protokołu z obrad IX 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. 

W tym punkcie Pan Bogusław Fijas złożył gratulacje Pani Lili Brzózka w związku z objęciem 

od dn. 1.08.2019 r. funkcji sołtysa sołectwa Wygoda. 

Ponadto Pan Wójt na ręce Pana Szymona Woźniaka  sołtysa sołectwa Rudno wręczył list 

gratulacyjny z okazji zawarciem związku małżeńskiego. 

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. 
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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.  

 

Ponadto w tym punkcie Pan Bogusław Fijas przedstawił bieżące informacje na temat 

współpracy z miastem Ostróda w zakresie transportu drogowego, tj. dopłat do biletów ZKM. 

 

Przygotowanie projektów uchwał na XI sesję Rady Gminy Ostróda      

                                                                                                                  

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

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2019 r.  

Pan Janusz Sadowski poinformował, że zmiany w budżecie zostały przygotowane w oparciu o 

otrzymane dotacje, wnioski kierowników oraz sołectw z uwagi na zmiany funduszu sołeckiego. 

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 X/95/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian 

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

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji X/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08. 2019 r. 

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

załącznik nr  3a  do protokołu. 

 

Ad. 5. 
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2019 – 2032. 

Uwag nie zgłoszono.  
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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 X/96/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 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 X/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08.2019 r. 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2019 – 2032, stanowi załącznik nr  4a do protokołu. 

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, 

podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia. 

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 X/97/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku 

od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia - stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji X/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08.2019 r. 

dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku 

rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia -  , 

stanowi załącznik nr  5a  do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na 

zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych  

w Olsztynie. 

Uwag nie zgłoszono. 
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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 X/98/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego na zapewnieniu transportu i 

opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych z terenu 

Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie-  stanowi załącznik nr 7  

do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji X/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08. 2019 r. 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda zadania polegającego 

na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów 

niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Ostróda do placówek edukacyjnych w Olsztynie-  

stanowi załącznik nr  6a  do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących  

z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze.  

 

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 X/99/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami 

obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze  - stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji X/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08.2019 r. 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
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godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze, stanowi załącznik nr  

7a  do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie 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. 

 

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 X/100/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 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 9 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji X/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08.2019 r. 

dotyczący podjęcia 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 

stanowi załącznik nr 8a  do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za 

osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. 

 

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 X/101/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 

trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze, stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji X/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08.2019 r. 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom 

za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, stanowi załącznik nr  9a  do 

protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników oraz 

udzielenia upoważnienia.  

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 X/102/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników oraz udzielenia 

upoważnienia, stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji X/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08.2019 r. 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na 

ławników oraz udzielenia upoważnienia, stanowi załącznik nr 10a  do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 

należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ostróda lub 

jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, a także 

wskazania organu uprawnionego do ich udzielania. 

 

Pan Janusz Sadowski z uwagi na obszerny zakres projektu uchwały złożył wniosek o 

odczytanie § 1,9,10,11,12. 

Rada na powyższe jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek. 

 

Przewodniczący Rady odczytał wnioskowane zapisy projektu 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 X/103/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 

określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o 

charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ostróda lub jej jednostkom 
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organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, a także wskazania 

organu uprawnionego do ich udzielania, stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji X/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08.2019 r. 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg  

w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie 

Ostróda lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej, a także wskazania organu uprawnionego do ich udzielania, stanowi załącznik  

nr 10a  do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 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 X/104/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda,  stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji X/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08. 2019 r. 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Ostróda, stanowi załącznik nr  12a  do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 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 X/105/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji X/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08.2019 r. 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Ostróda, stanowi załącznik nr  13a  do protokołu. 

 

Ad. 15. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 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 X/106/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji X/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08.2019 r. 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Ostróda, stanowi załącznik nr 14a  do protokołu. 

 

Ad. 16. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek ew. Nr 80/20 i 80/18 położonych w obrębie Zwierzewo gmina 

Ostróda. 

 

Pan Sadowski złożył wniosek o odczytanie § 1 ust.1, § 13 ust.1,2,3 i § 14. 

Rada na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

 

Przewodniczący Rady odczytał wnioskowane zapisy 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 X/107/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew.  

Nr 80/20 i 80/18 położonych w obrębie Zwierzewo gmina Ostróda, stanowi załącznik nr 

16 do protokołu. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji X/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08.2019 r. 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek ew. Nr 80/20 i 80/18 położonych w obrębie Zwierzewo gmina 

Ostróda, stanowi załącznik nr 15a  do protokołu. 

 

Ad. 17. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek położonych przy ul. Widok w obrębie Kajkowo gmina Ostróda. 

 

Pan Janusz Sadowski złożył wniosek o odczytanie § 1 ust.1i § 13 i §14. 

Rada na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Przewodniczący Rady odczytał wnioskowane zapisy projektu 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 X/108/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

położonych przy ul. Widok w obrębie Kajkowo gmina Ostróda, stanowi załącznik nr 17 

do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji X/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08.2019 r. 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek położonych przy ul. Widok w obrębie Kajkowo gmina Ostróda, 

stanowi załącznik nr 16a  do protokołu. 

 

Ad. 18. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

w obszarze działek położonych w obrębie Kajkowo gmina Ostróda. 

 

Z uwagi na duży zakres zapisów projektu uchwały Pan Janusz Sadowski wnioskował o 

odczytanie § 1 ust. 1 i § 13 i 14. 

Rada na powyższe wyraziła zgodę. 

Przewodniczący Rady odczytał wnioskowane zapisy projektu 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. 
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Uchwała Nr X/109/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze działek 

położonych w obrębie Kajkowo gmina Ostróda, stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji X/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08.2019 r. 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie Kajkowo gmina Ostróda, stanowi 

załącznik nr 17a  do protokołu. 

 

Ad. 19. 

Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ostróda do 

kategorii dróg gminnych. 

 

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 X/110/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Ostróda do kategorii dróg gminnych, 

stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji X/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 26.08.2019 r. 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obszarze działek położonych w obrębie Kajkowo gmina Ostróda, stanowi 

załącznik nr 18a  do protokołu. 

 

Ad. 20. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 21. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 22. 

Wolne wnioski i informacje.  

Pan Mateusz Radecki Przedstawiciel Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Kamieni 

Szlachetnych prosił o udzielenie głosu. 

Pan Janusz Sadowski Przewodniczący Rady Gminy Ostróda zapytał Pana Radeckiego, czy 

pytania będą związane z porządkiem obrad dzisiejszej sesji. Z uwagi na przeczącą odpowiedź 

Pan Sadowski nie udzielił głosu Panu Radeckiemu i prosił aby zapytania składać na piśmie.   
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Radny Łukasz Nowicki nawiązując do otrzymanych materiałów w zakresie komunikacji 

miejskiej, prosił o udostępnienie dokumentacji dotyczącej kalkulacji cen usług. 

Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że taka kalkulacja jest sporządzona i zainteresowane osoby 

mają prawo do wglądu. 

Radny Andrzej Bartnicki nadmienił, że na stronie Związku Gmin „Czyste Środowisko” 

znalazł niepokojące dane a mianowicie na terenie związku gmin liczba mieszkańców 

zameldowanych wynosi 219.302, natomiast złożonych deklaracji jest 170 tys. stan na dzień 

31.12.2018 r. Radny wyraził swoje obawy wobec faktu, że 49 tys. mieszkańców związku nie 

posiada deklaracji, w gminie Ostróda 3.600 mieszkańców nie złożyło deklaracji. Pan 

Bartnicki nadmienił, że Związek Gmin żadnych działań w tym kierunku nie podejmuje. 

Pan Bogusław Fijas pełniący również funkcję Przewodniczącego Zarządu Związku zabrał 

głos i wyjaśnił, że należy rozgraniczyć osoby zameldowane a faktycznie przebywające. Pan 

Fijas poinformował, że faktycznie 15% potencjalnie przebywających mieszkańców nie 

złożyło deklaracji na wywóz nieczystości. W Związku Gmin powołana jest do tego celu 

komórka, jednak przy tak dużej skali działania są bardzo karkołomne. Wójt napominał, aby 

mieszkańcy zwracali uwagę czy sąsiad posiada pojemnik i dodał, że operatorzy również 

prowadzą akcję. Ponadto, co roku deklaracji przybywa, jednak pewna luka zostaje. Pan Fijas 

powiedział, że dużym problemem jest strumień odpadów od firm z działalności, które 

podrzucają odpady w ramach oszczędności. 

Pan Szymon Woźniak Sołtys sołectwa Rudno wystąpił z propozycja aby pracownicy ochrony 

pełnili dyżury również w sobotę i niedzielę, gdyż  bardzo często samochody dojeżdżają do 

Rudna jednak nie mogą składować odpadów gdyż jest zamknięte. 

Pan Fijas wyjaśnił, że uwaga ta powinna być złożona bezpośrednio do ZUOK Rudno a nie do 

Związku Gmin „Czyste Środowisko”. Pan Wójt uważa, że nie jest zasadne aby PSZOK- 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pracował w niedzielę, gdyż generuje to 

koszty. Zrozumiałe jest, że ochrona nie ma prawa wpuszczać na teren zakładu, gdyż jest to 

firma zewnętrzna i nie zajmuje się przyjmowaniem odpadów. 

Pan Janusz Sadowski Przewodniczący Rady Gminy nadmienił, że temat ten należy 

przeanalizować na posiedzeniu komisji rady. 

Więcej wniosków nie zgłoszono.  

Ad. 23 .  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął X Sesję Rady Gminy 

Ostróda o godzinie 10
20

. 

Na tym protokół zakończono. 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:          Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Barbara Stabińska,                               Janusz Sadowski 


