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  P R O T O K Ó Ł Nr XI/19 

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

odbytej dnia 13 września 2019 r. o godz. 9:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XI 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: Zastępcę Wójta Grzegorza Kastraua, 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: Andrzej Bartnicki iAnna Lewandowska). 

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. 

Pan Grzegorz Kastrau Zastępca Wójta Gminy Ostróda wnioskował o wprowadzenie do 

porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości 

mienia komunalnego. 

Radna Barbara Stabińska poddał zgłoszony wniosek pod imienne głosowanie. Rada na 

powyższe jednogłośnie przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad. Projekt uchwały 

wprowadzono po pkt 10, jako pkt 11, pozostałe punkty przenumerowano. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 13 

września 2019 r. w sprawie przyjęcia wniosku Zastępcy Wójta o wprowadzenie projektu 

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego , 

stanowi załącznik nr  1a  do protokołu. 

 

Więcej uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przedstawia się następujący 

sposób: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad X 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.  
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6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek ew. Nr 172/1, 172/2, 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, 

gmina Ostróda. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku 

energetycznego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia wstępnej lokalizacji przystanku 

komunikacyjnego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29, położonej w obrębie Górka, gmina 

Ostróda. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości mienia 

komunalnego. 

12. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

13. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

14. Wolne wnioski i informacje.  

15. 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 X Sesji Rady Gminy. 

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

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 13 

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

załącznik nr  2a  do protokołu. 

 

Ad. 3. 
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Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami, przedstawił Pan Grzegorz Kastrau Zastępca 

Wójt Gminy Ostróda. 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie : 

 

1. pierwokupu  nieruchomości (gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu nabycia 

nieruchomości w Morlinach, Ornowie), 

2. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy 

Ostróda  

w Samborowie, 

3. powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu i Senatu 

RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 

4. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z lokali 

świetlic wiejskich (dodaje się Świetlicę Wiejską w Starych Jabłonkach), 

5. nabycia nieruchomości ( dot. nieruchomości zabudowanej w m. Glaznoty). 

 

 

Spotkania, konferencje, umowy 

 

1. Podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Gustawem Markiem Brzezinem o dofinansowanie struktury gminnych jednostek 

OSP. 

2. Podpisanie umowy z KOWR na organizację zajęć fotograficznych i organizacje 

dożynek. 

3. Podpisanie umowy na „Renowacje Parku w Durągu”. 

4. Otwarcie podwórka talentów NIVEA. 

5. Samorządowe Mistrzostwa Strzeleckie. 

6. Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. 

7. Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020. 

8. Organizacja konferencji poświęconej tematyce „cukrzycy”. 

9. Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP. 

10. Dożynki Gminne w Reszkach oraz Powiatowe w Ostródzie. 

 

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.  

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. 
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XI/111/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie 

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

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 13 

września 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.  

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 XI/112/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 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 XI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 13 

września 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 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek ew. Nr 172/1, 172/2, 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, 

gmina Ostróda. 

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wraz z uwagami był szczegółowo 

omawiany na komisjach w obecności osób zainteresowanych. 

 

Pan Sadowski Janusz otworzył dyskusje w tym punkcie i poinformował, że chciałby aby w 

pierwszej kolejności mogli wypowiedzieć się radni. 

Głos zabrał radny Łukasz Nowicki, który stwierdził, że temat jest znany od pół roku, ostatnio 

odbyła się szczegółowa analiza planu jak i zgłoszonych uwag, które zostały wniesione przez 

mieszkańców. Większość radnych była na wizji lokalnej więc teren jest znany. Radny Łukasz 

Nowicki zaproponował kompromis, które według niego jest niezbędny aby można było w 

miarę szybko doprowadzić do inwestycji, gdyż zdaniem radnego obecny plan jak i 

proponowany w obecnej formie do inwestycji nie doprowadzi. Mieszkańcy na spotkaniu 

zapowiedzieli, że proponowany plan, jeśli rada uchwali będzie zaskarżony a rozstrzygnięcie 

może trwać kilka lat. Radny powołując się na zapis Statutu Gminy § 86 ust. 4 pkt 11, tj. zwrot 
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projektu uchwały do projektodawcy w celu wprowadzenia poprawki, stwierdził, że chciałby 

taką poprawkę zaproponować i wyjaśnił, że gdyby została przyjęta wówczas procedura planu 

potrwałaby jeszcze jakieś 3,4 miesiące do ponownego głosowania. Procedura odwoławcza 

mieszkańców trwałaby znacznie dłużej. Pan Nowicki odniósł się do zapisów w rozdziale IV § 

14 ust. 1 pkt 15 lit.a) proponując zapis: „ wysokość zabudowy – do 3 (w projekcie jest 4) 

kondygnacji nadziemnych( w tym poddasze użytkowe lub antresole)- nie wyżej jednak niż 

12,0m,(w projekcie jest 15,0m). Ponadto Pan Nowicki proponuje usunięcie w pkt 5 lit c), 

zapisu tiret :”dopuszcza się realizację dachów płaskich”. Radny twierdzi, że taki kompromis 

pozwoli na w miarę szybkie zagospodarowanie terenu uważa, że inwestycja jest potrzebna w  

tym  rejonie, ponadto wzrośnie atrakcyjność terenów i będzie przyczynkiem do możliwości 

inwestycji w infrastrukturę techniczną. 

Przewodniczący Rady zweryfikował zgłoszony wniosek z radnym Łukaszem Nowickim, 

który brzmi: „ zwrot projektu uchwały do wnioskodawcy w celu wprowadzenia poprawek w § 

14 ust. 1 pkt 5. 

Następnie Pan Sadowski udzielił głosu radnemu Łukaszowi Wolfowi, który prosił Panią 

Katarzynę Borowska o wyjaśnienie czy omówione przez pana Nowickiego kwestie trwania 

procedury są zgodne z prawem. 

Pani Katarzyna Borowska Mecenas odpowiedziała, że nie może wypowiedzieć się co do 

okresu procedury, ponieważ wniosek dotyczy zwrotu projektu do wnioskodawcy w celu 

uwzględnienia poprawki. Dalej Pani Borowska wyjaśniła, że w dniu dzisiejszym nie jest 

możliwe wprowadzenie poprawki do uchwały, ponieważ uchwała jest objęta szczególnym 

trybem planistycznym, natomiast projektodawca tej uchwały zadecyduje o celowości nad 

wprowadzeniem tej poprawki i poddania jej pod dalsze prace planistyczne. Wprowadzenie tej 

poprawki spowoduje powtórzenie czynności planistycznych. 

Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej udzielił 

wyjaśnień w kwestii dalszego procedowania i zgodził się z wypowiedzią radnego 

Nowickiego, że może potrwać ok. 4 miesięcy. 

Radny Dominik Serafin zaznaczył, że uzgodnienia trwają prawie rok i wyraził swoje obawy 

w przypadku gdy wniosek radnego Nowickiego zostanie przyjęty a mieszkańcy nadal się nie 

zgodzą. Radny prosił o odpowiedź. 

Radny Tomasz Klimecki skierował zapytanie do radnego Nowickiego, czy zgłoszony 

wniosek był konsultowany z mieszkańcami. Zapytał, czy mieszkańcy poprosili o zgłoszenie 

takiej treści wniosku. Radny uważa, że w sumie zabudowa 3-4 kondygnacyjna i tak tam 

powstanie a różnica 3 m wysokości poddasza tylko, albo aż zależy jak to rozpatrywać. 

Radny Łukasz Nowicki wyjaśnił, że wniosek nie był konsultowany z mieszkańcami a 

poprawka jest jego autorstwa. Mieszkańcy na spotkaniu mówili, że ich stanowisko to są dwie 

kondygnacje. Radny uważa, że zgłoszona przez niego poprawka jest rozsądnym 

kompromisem, ponieważ pozwoli zakończyć ten temat pozytywnie. Radny twierdzi, że 

różnica między 3-4 kondygnacjami jest spora, zabudowa wówczas będzie współgrała, i nie 

górowała nad istniejącą zabudową. 

Radna Barbara Stabińska wyraziła swoje obawy, że skoro radny Nowickie nie konsultował 

tych ustaleń z mieszkańcami, to  czy mieszkańcy nie złożą kolejnego wniosku, że robione jest 

coś poza ich plecami. 

Pan Mateusz Radecki prosił o głos. 
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Przewodniczący Rady przypomniał, że zgodnie z ustaleniami w pierwszej kolejności 

wypowiedzą się radni i udzielił głosu radnemu Witoldowi Bojarowi. 

Radny W. Bojar zapytał radnego, czy radny rozmawiał z inwestorem, wnioskodawcą tego 

wniosku. 

Radny Łukasz Nowicki stwierdził, że nie rozumie w jakim celu miałby rozmawiać i wyjaśnił, 

że jako radny zgłosił poprawkę, które pozwala na wyjście z twarzą z sytuacji. Rozumie, że 

kompromis nie powoduje, że wszyscy będą szczęśliwi, natomiast pozwoli aby w sensownych 

ramach czasowych inwestycja powstała i nie kolidowała z istniejącą zabudową. Radny dodał, 

że taki był cel zgłoszonej poprawki. 

Radny Łukasz Wolf uważa, że przyjęcie takiego wniosku będzie przedłużało istniejący 

„serial”, twierdzi, że dziś należy podjąć uchwałę a jeżeli uchwała zostanie zaskarżona, to 

wówczas odpowiednie organy podejmą decyzję. 

Radny Dawid Sadowski w odniesieniu do wypowiedzi radnego W. Bojara wyjaśnił, że 

konsultacji z inwestorem jakiejkolwiek nie powinno być, ponieważ to radni uchwalają projekt 

i wskazują granice planu, natomiast w kwestii wypowiedzi radnego Ł. Nowickiego twierdzi, 

że wniosek powinien być konsultowany głównie z mieszkańcami. Następnie Pan Sadowski 

zapytał Kierownika Referatu RGP Pana Artura Lewartowskiego, czy w przypadku przyjętego 

wniosku będą potrzebne ponownie wszystkie uzgodnienia z Wodami Polskimi i RDOŚ. 

W ocenie Kierownika Referatu RGP takie uzgodnienia nie będą wymagane. 

Radny Łukasz Nowicki przypomniał, że mieszkańcy na spotkaniu określili swoją wizję planu, 

natomiast w trakcie wyłożenia planu wizję tę przedstawił inwestor, wizje są sprzeczne, stąd 

radny dodał, że wyszedł ze swoją propozycją. Zmiana planu nie narusza konstrukcji, aby 

można było możliwie jak najszybciej, jeśli rada się zgodzi wrócić do procedury. 

Pan Radecki wnioskował o zabranie głosu. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że udzieli głosu Panu Radeckiemu tylko w przypadku jeśli 

posiada nowe argumenty, ponieważ wcześniej zgłaszane są wszystkim znane, gdyż były 

omawiane szczegółowo na komisjach. 

Pan Mateusz Radecki reprezentant mieszkańców osiedla, powiedział, że część radnych była w 

terenie. Każdy z obecnych radnych na komisji, czy też na miejscu zna opinię mieszkańców. 

Następnie odnosząc się do sytuacji, gdy poprawka zostanie przyjęta, to wszystko musi odbyć 

się zgodnie z prawem. Projekt planu zostanie wyłożony do ponownego wglądu, jeśli będą 

uwagi będzie można je złożyć. Pan Radecki podkreślił, że od samego początku mieszkańcy 

szukają kompromisu czekając dwa miesiące i nie chcą niczego blokować. Ponadto Pan 

Radecki dodał, że przyjęcie poprawki jest zgodne z prawem, trzy kondygnacje mogą 

załagodzić sprawę. Podkreślił ponownie, że mieszkańcy chcą aby zabudowa, które tam 

powstanie służyła wszystkim i każdy był zadowolony. Pan Radecki prosił o ustosunkowanie 

się do wniosku tym bardziej, że mieszkańcy wybudowali domy za ciężkie pieniądze, działki 

na tym osiedlu nie są tanie i stwierdził, że kupując działki wiedzieli co kupują i inwestor też 

wiedział co kupuje. Ponadto Inwestor jest z Gdańska a mieszkańcy są z gminy. 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusję w tym punkcie a następnie odczytał treść wniosku 

zgłoszonego przez Radnego Łukasza Nowickiego. 
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Sekretarz obrad Barbara Stabińska poddał zgłoszony wniosek Pana Łukasza Nowickiego pod 

głosowanie. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” wnioskiem oddano - 3 głosów, 

-„przeciw” - 10 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów oddaliła wniosek radnego Łukasza Nowickiego. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 13 

września 2019 r. dotyczący „ zwrotu  projektu uchwały do projektodawcy w celu 

wprowadzenia poprawek w § 14 ust. 1 pkt 5”, stanowi załącznik nr  5a  do protokołu. 

 

Pan Radecki podziękował radnym za podjętą decyzję dodał, że radni powinni się wstydzić... 

 

Pan Sadowski przywrócił Pana Radeckiego do porządku. 

Pan Grzegorz Kastrau Zastępca Wójta prosił o dyscyplinę, ponieważ rada chce dalej 

realizować porządek obrad. 

Pan Radecki wychodząc z sali obrad krzyknął „gdzie jest wójt” i wychodząc trzasnął 

drzwiami. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że do projektu uchwały zostało zgłoszonych 

45 uwag, zgodnie z procedurą każda uwaga musi być odczytana i odrębnie przegłosowana. 

Pan Sadowski poinformował, że projektodawca wnosi o nieuwzględnienie zgłoszonych uwag. 

 

Pan Radecki ponownie wszedł na sale i wychodząc ponownie trzasnął drzwiami. 

 

Pan Grzegorz Kastrau nadmienił, że podejmie stosowne działanie z uwagi na zachowanie 

Pana Mateusza Radeckiego. 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do odczytania treści uwag wniesionych w pkt od 1 – 42, oraz 

wymienionych w pkt 43-45, stanowiących załącznik do uchwały. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał rozpatrzenie uwag od nr 1 do nr 42 oraz 

rozpatrzenie uwagi 43,44,45. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 1 zgłoszoną dn. 

15.07.2019 r. przez Helenę i Czesława Koczan.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 1. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 1 złożonej dn. 15.07.2019 r. przez Helenę 

i Czesława Koczan, stanowi załącznik nr  6a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 2 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. przez 

Włodzimierza Chrobak o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 2 

z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 2 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Włodzimierza Chrobak. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 2. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 2 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Włodzimierza Chrobak, stanowi załącznik nr  7a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 3 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. przez 

Zdzisława Buczkowskiego o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi 

Nr 3 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 3 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Zdzisława Buczkowskiego.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 3. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 3 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Zdzisława Buczkowskiego, stanowi załącznik nr  8a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 4 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. przez 

Jadwigę Obuchowicz o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 4 z 

przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 
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Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 4 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Jadwigę Obuchowicz.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 4. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 4 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Jadwigę Obuchowicz, stanowi załącznik nr  9a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 5 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. przez 

Piotra Kiełkowskiego o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 5 z 

przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 5 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Piotra Kiełkowskiego.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 5. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 5 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez Piotra 

Kiełkowskiego, stanowi załącznik nr  10a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 6 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. przez 

Józefa Przyborowskiego o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 6 

z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

 Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 6 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Józefa Przyborowskiego.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 6. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 6 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez Józefa 

Przyborowskiego, stanowi załącznik nr  11a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 7 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. przez 

Tomasza Jankowskiego o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 7 

z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 7 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Tomasza Jankowskiego.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 7. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 7 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Tomasza Jankowskiego, stanowi załącznik nr  12a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 8 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. przez 

Tomasza Brzeskiego o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 8  

z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 8 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Tomasza Brzeskiego.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 8. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 8 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Tomasza Brzeskiego, stanowi załącznik nr  13a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 9 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. przez 

Jerzego Markuskiego o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 9  

z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 9 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Jerzego Markuskiego.  
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 9. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 9 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Jerzego Markuskiego, stanowi załącznik nr  14a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 10 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Agnieszkę Harazim o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 

10 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 10 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Agnieszkę Harazim.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 10. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 10 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Agnieszkę Harazim, stanowi załącznik nr  15a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 11 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Andrzeja Zalewskiego o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi 

Nr 11 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 11 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Andrzeja Zalewskiego.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 11. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr11 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Andrzeja Zalewskiego, stanowi załącznik nr  16a  do protokołu. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 12 została  zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Annę Semeniuk o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 12 

z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 12 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Annę Semeniuk.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 12. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 12 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez Annę 

Semeniuk, stanowi załącznik nr  17a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 13 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Dariusza Bretszeider o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi 

Nr 13 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Obecny na sali obrad Pan Dariusz Bretszneider poinformował, że jego uwaga  różni się od 

pozostałych 42 uwag. 

Przewodniczący Rady zarządził 5 min. przerwy, aby zweryfikować różnice. 

Po przerwie Pan Janusz Sadowski odczytał uwagę nr 13, złożoną 12.07.2019 r. przez Pana 

Dariusza Bretszneider. Ponadto poinformował, że proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 

13 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska poddała zgłoszoną uwagę nr 13 pod głosowanie. 

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 13. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 13 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Dariusza Bretszneider, stanowi załącznik nr  18a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 14 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Mariusza Gwarę o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 14 

z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 
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Osoba z sali wtrąciła, że uwaga też się różni. 

Sekretarz obrad na zapytanie o wskazanie różnicy w zgłoszonej uwadze nie otrzymała 

odpowiedzi. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 14 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Mariusza Gwarę.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 14. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 14 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Mariusza Gwarę, stanowi załącznik nr  19a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 15 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Zenona Gutowskiego o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi 

Nr 15 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 15 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Zenona Gutowskiego.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 15. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 15 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Zenona Gutowskiego, stanowi załącznik nr  20a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 16 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Jana i Cz. Botaczewicz o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi 

Nr 16 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 16 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Jana i Cz. Botaczewicz.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 
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-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 16. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 16 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez Jana 

i Cz. Botaczewicz, stanowi załącznik nr  21a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 17 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Krzysztofa Baranowskiego o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie 

uwagi Nr 17 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 17 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Krzysztofa Baranowskiego.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 17. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 17 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Krzysztofa Baranowskiego, stanowi załącznik nr  22a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 18 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Wojciecha Raczkowskiego o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie 

uwagi Nr 18 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 18 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Wojciecha Raczkowskiego.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 18. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 18 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Wojciecha Raczkowskiego, stanowi załącznik nr  23a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 19 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Katarzynę Szałkowską o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi 

Nr 19 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 
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Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 19 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Katarzynę Szałkowską.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 19. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 19 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Katarzynę Szałkowską, stanowi załącznik nr  24a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 20 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Joannę Sydorczyk o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 

20 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 20 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Joannę Sydorczyk.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 20. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 20 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Joannę Sydorczyk, stanowi załącznik nr  25a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 21 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Tomasza Palito o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 21 z 

przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 21 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Tomasza Palito.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 21. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 21 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Tomasza Palito, stanowi załącznik nr  26a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 22 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Aleksandrę Wagner o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 

22 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 22 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Aleksandrę Wagner.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 22. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 22 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Aleksandrę Wagner, stanowi załącznik nr  27a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 23 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Teresę Dziedzic o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 23 

z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 23 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Teresę Dziedzic.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 23. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 23 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Teresę Dziedzic, stanowi załącznik nr  28a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 24 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Agatę Sawicką o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 24 z 

przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 24 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Agatę Sawicką.  
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 24. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 24 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez Agatę 

Sawicką, stanowi załącznik nr  29a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 25 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Patryka Cegiełkę o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 25 

z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 25 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Patryka Cegiełkę.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 25. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 25 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Patryka Cegiełkę, stanowi załącznik nr  30a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 26 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Marka Wojtowicza o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 

26 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 26 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Marka Wojtowicza.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 26. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 26 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Marka Wojtowicza, stanowi załącznik nr  31a  do protokołu. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 27 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Kazimiera Baumanna o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi 

Nr 27 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 27 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Kazimierza Baumanna.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 27. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 27 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Kazimierza Baumanna, stanowi załącznik nr  32a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 28 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Zenona Plewkę o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 28 z 

przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 28 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Zenona Plewkę.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 28. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 28 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Zenona Plewkę, stanowi załącznik nr  33a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 29 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Elżbietę Mergalską o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 

29 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 29 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Elżbietę Mergalską.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 
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Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 29. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 29 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Elżbietę Mergalską, stanowi załącznik nr  34a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 30 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Karola Nowickiego o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 

30 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 30 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Karola Nowickiego.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 30. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 30 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Karola Nowickiego, stanowi załącznik nr  35a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 31 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Krzysztofa Dzikowickiego o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie 

uwagi Nr 31 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 31 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Krzysztofa Dzikowickiego.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 31. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 31 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Krzysztofa Dzikowickiego, stanowi załącznik nr  36a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 32 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Janusza Pawlaczyk o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 

32 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 32 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Janusza Pawlaczyk.  
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 32. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 32 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Janusza Pawlaczyk, stanowi załącznik nr  37a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 33 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Łukasza Błażewicza o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 

33 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 33 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Łukasza Błażewicza.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 33. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 33 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Łukasza Błażewicza, stanowi załącznik nr  38a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 34 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Mateusza Radeckiego o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi 

Nr 34 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 34 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Mateusza Radeckiego.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 34. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 34 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Mateusza Radeckiego, stanowi załącznik nr  39a  do protokołu. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 35 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Alinę Jamroszkiewicz o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi 

Nr 35 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 35 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Alinę Jamroszkiewicz.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 35. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 35 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez Alinę 

Jamroszkiewicz, stanowi załącznik nr  40a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 36 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Łukasza Brackiego o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 

36 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 36 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Łukasza Brackiego.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 36. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 36 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Łukasza Brackiego, stanowi załącznik nr  41a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 37 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Ryszarda Wójcika o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 

37 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 37 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Ryszarda Wójcika.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 
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-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 37. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 37 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Ryszarda Wójcika, stanowi załącznik nr  42a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 38 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Krzysztofa Rogowskiego o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie 

uwagi Nr 38 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 38 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Krzysztofa Rogowskiego.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 38. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 28 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Krzysztofa Rogowskiego, stanowi załącznik nr  43a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 39 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Joannę Sosińską o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 39 

z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 39 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Joannę Sosińską.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 39. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 39 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Joannę Sosińską, stanowi załącznik nr  44a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 40 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Cypriana Lipiec o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 40 

z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 
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Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 40 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Cypriana Lipiec.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 40. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 40 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Cypriana Lipiec, stanowi załącznik nr  45a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 41 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Grażynę Osiecką o treści  jak uwaga Nr 1. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 41 

z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 41 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Grażynę Osiecką.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 41. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 41 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Grażynę Osiecką, stanowi załącznik nr  46a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga nr 42 została zgłoszona dn. 12.07.2019 r. 

przez Komitet Założycielski Stowarzyszenia Kamieni Szlachetnych o treści  jak uwaga Nr 1. 

Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 42 z przyczyn podanych jak w uwadze Nr 1. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 42 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Komitet Założycielski Stowarzyszenia Kamieni Szlachetnych.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 42. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 42 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez, 
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Komitet Założycielski Stowarzyszenia Kamieni Szlachetnych, stanowi załącznik nr  47a  do 

protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 43 wniesiona przez Justynę Radecką dn. 

15.07.2019 r. o treści jak poprzednie oraz  dodatkowo o: 

 1.Ustanowienie zera budynku nie wyżej niż 1 m w stosunku do terenu przyległego. 

 2.Maksymalna wysokość budynku do 10 m od poziomu terenu przyległego. 

W związku z powyższym proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 43 z przyczyn 

określonych jak poprzednio, a także ze względu na: 

Brak wymogów ustawowych dotyczących określenia posadowienia budynków względem 

poziomu terenu. Ustalenie w/w parametrów jest zasadne w przypadku zróżnicowanej rzeźby 

terenu, a także w przypadku terenów o wysokim poziomie zalegania wód gruntowych. 

Ponadto zgodnie z ustaleniami planu, zabudowa posiada maksymalne dopuszczalne 

parametry dotyczące wysokości zabudowy określone zarówno w metrach, jak i w liczbie 

kondygnacji nadziemnych (4 kondygnacje – 15 m). 

Zgodnie z ustaleniami studium w strefie S2, w której położony jest teren objęty 

opracowaniem planu, dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy określona jest na 

poziomie 3-4 kondygnacji. W związku z powyższym, zgodnie z polityką gminy Ostróda, 

wprowadzono możliwość realizacji zabudowy do 4 kondygnacji. Realizacja zabudowy o 

takiej liczbie kondygnacji wymaga wprowadzenia ustalenia dotyczącego wysokości 

zabudowy w metrach na poziomie adekwatnym do realizowanego rodzaju zabudowy, tj. 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 43 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Justynę Radecką.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie odrzuciła uwagę nr 43. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 43 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Justynę Radecką, stanowi załącznik nr  48a  do protokołu. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 44 wniesiona przez Krzysztofa Semeniuk 

dn. 12.07.2019 r. o treści  jak uwaga Nr 43. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 44 z 

przyczyn podanych jak w uwadze Nr 43. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 44 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Krzysztofa Semeniuk.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie odrzuciła uwagę nr 44. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 44 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Krzysztofa Semeniuk, stanowi załącznik nr  49a  do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 45 wniesiona przez Hannę Bretszneider 

dn. 12.07.2019 r. o treści  jak uwaga Nr 43. Proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 45 z 

przyczyn podanych jak w uwadze Nr 43. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska przystąpiła do głosowania nad uwagą nr 45 zgłoszoną dn. 

12.07.2019 r. przez Hannę Bretszneider.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie odrzuciła uwagę nr 45. 

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

13.09.2019r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 45 złożonej dn. 12.07.2019 r. przez 

Hannę Bretszneider, stanowi załącznik nr  50a  do protokołu. 

Pan Janusz Sadowski Przewodniczący Rady z uwagi na duży zakres przedmiotowej uchwały 

wnioskował o odczytanie wstępu uchwały oraz § 13, § 14, § 15 i załącznika nr 3. 

Sekretarz obrad poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie. Rada Gminy Ostróda wniosek 

przyjęła jednogłośnie. 

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

13.09.2019r., dotyczący przyjęcia wniosku Przewodniczącego Rady o odczytanie wstępu 

uchwały oraz § 13, § 14, § 15 i załącznika nr 3, stanowi załącznik nr  51a  do protokołu. 
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Przewodniczący Rady odczytał wnioskowane zapisy projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 172/1, 

172/2, 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.  

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 - 11 głosów, 

-„przeciw” – 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r.  w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

ew. Nr 172/1, 172/2, 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda - stanowi 

załącznik nr 6  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 13 

września 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 172/1, 172/2, 172/47 położonych 

w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda, stanowi załącznik nr  52a do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 

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 XI/114/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie 

określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 13 

września 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę 

dodatku energetycznego, stanowi załącznik nr  53a  do protokołu. 

 

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 
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W chwili obecnej salę obrad opuścił radny Marek Szostek, aktualnie w sesji uczestniczy 12 

radnych. 

Uwag nie zgłoszono do projektu uchwały. 

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 12 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosy. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz 

ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony, stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 13 

września 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub 

wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony , stanowi 

załącznik nr  54a  do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego. 

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 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 XI/116/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie 

wyznaczenia wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego- stanowi załącznik nr 9 

do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 13 

września 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyznaczenia wstępnej lokalizacji 

przystanku komunikacyjnego, stanowi załącznik nr  55a  do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29, położonej w obrębie Górka, gmina 

Ostróda. 
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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 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 XI/117/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działki Nr 29, położonej w obrębie Górka, gmina Ostróda, stanowi załącznik nr 10 

do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 13 

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 29, położonej w obrębie 

Górka, gmina Ostróda, stanowi załącznik nr  56a  do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości mienia 

komunalnego.  

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 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 XI/118/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego,  stanowi załącznik nr 11 

do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 13 

września 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zbycia 

nieruchomości mienia komunalnego, stanowi załącznik nr 57a  do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 13. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Nie zgłoszono. 
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Ad. 14. 

Wolne wnioski i informacje.  

W tym punkcie głos zabrał Pan Grzegorz Kastrau Zastępca Wójta Gminy Ostróda, który 

podziękował Radzie za pozytywną decyzję, zwiększając środki na Otwarte Strefy 

Aktywności. Pan Kastrau poinformował, że w tym roku wnioski zostały ponowione złożone  

i zaktualizowane na siłownie zewnętrzne plenerowe w m. Zwierzewo, Idzbark, Szyldak i 

Pietrzwałd. Ponadto wyjaśnił, że strefy te są ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców 

mimo, że są usytuowane na terenie szkoły. Następnie poinformował, że wniosek w 

ministerstwie sportu na boisko sportowe w Lipowie nie został odrzucony więc dalej ma 

szansę na realizację. Na zakończenie Zastępca Wójta nadmienił, że nadal są aktualizowane 

rozkłady jazdy autobusów przez organizatora i operatora i prosił o dalszą wyrozumiałość. 

 

Mieszkaniec osiedla Wałdowo Pan Tomasz Bretszneider nawiązując do uchwalonego planu 

Wałdowo podziękował radnemu Łukaszowi Nowickiemu za propozycję zmiany nad planem. 

Nadmienił, że liczył na zrozumienie w tej kwestii ze strony radnych i dodał, że zawiódł się na 

Pani Barbarze Stabińskiej radnej ze Starych Jabłonek, ponieważ myślał, że występuje w roli 

radnej całej gminy a nie tylko swojego „ogródka”.  Ponadto stwierdził, że inwestor, tj. „słup” 

natomiast „za sznurki pociąga lokalny inwestor”. 

 

Radna Barbara Stabińska odnosząc się do postawionych zarzutów przypomniała, że była w 

podobnej sytuacji podczas gdy likwidowano szkołę w Starych Jabłonkach. Została w tej 

sytuacji sama, radny z którym współpracuje drugą kadencję też był przeciwny, liczyła na 

głosy walcząc o szkołę, ponieważ uważała, że należy walczyć o historyczny budynek z 

czasów przedwojennych z nadanym imieniem. Przypomniała, że argumentem była mała 

liczba dzieci, rodziców zainteresowanych spotkaniem z kuratorem była znikoma ilość. Pani 

Stabińska odnosząc się do planu wyjaśniła, że zapoznała się z planem w terenie, jednak 

zabrakło jej kilka szczegółów i dlatego podjęła taką decyzję. 

 

Przewodniczący Rady Pan Sadowski prosił aby radna Pani Barbara Stabińska nie odbiegała 

od tematu. 

 

Mieszkanie Wałdowa nadmienił, że w Wałdowie będzie podobna sytuacja jak w Szafrankach, 

gdzie stoją trzy domki jednorodzinne a dookoła są bloki. Podjęte dziś decyzje Rady będą 

skutkowały na wiele pokoleń.  

  

Ad. 15 .  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XI Sesji Rady Gminy 

Ostróda o godzinie 11
45

. 

 

Na tym protokół zakończono. 

   

 Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:          Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Barbara Stabińska                                Janusz Sadowski 


