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  P R O T O K Ó Ł Nr XV/19 

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

odbytej dnia 30 października 2019 r. o godz. 9
00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

 

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

. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 14 radnych na sali obrad – prowadzący obrady Janusz Sadowski 

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

Wójta Pana Grzegorza Kastraua, Skarbnika Gminy Panią Teresę Ołowską, Radcę Prawnego 

Panią Katarzynę Borowską, obecnych kierowników urzędu gminy oraz radnych i sołtysów  

gminy Ostróda. 

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

(aktualnie nieobecny: Andrzej Wolf). 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radną Barbarę Stabińską. 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przedstawia się następujący 

sposób: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołów z obrad XI, XII, XIII i XIV 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 nadania nazw ulicom na drogach w miejscowości Idzbark. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na 

kadencję 2020-2024. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie porozumień międzygminnych  

w zakresie działalności rodzinnych domów pomocy. 

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 
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13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki Nr 10/41 położonej w obrębie i miejscowości Morliny, gmina 

Ostróda. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabywaniu 

budynków mieszkalnych oraz udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży. 

15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

17. Wolne wnioski i informacje.  

18. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.      

Następnie Przewodniczący Rady  złożył wniosek o nie czytanie podstaw prawnych  

w przygotowanych projektach uchwał. Zgłoszony wniosek został przyjęty przez Radę 

Gminy jednogłośnie. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad XI Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XI 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 XI sesji. 

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

głosowało 14 radnych. 

 -„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów,  

-„wstrzymujących się” - 0 głosów.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XI Sesji. 

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

października 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XI sesji Rady Gminy Ostróda, 

stanowi załącznik nr  1a  do protokołu. 

 

Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XII 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 XII sesji. 

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

głosowało 14 radnych. 

 -„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów,  
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-„wstrzymujących się” - 0 głosów.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XII Sesji. 

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

października 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XII sesji Rady Gminy Ostróda, 

stanowi załącznik nr  2a  do protokołu. 

 

Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XIII 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 XIII sesji. 

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

głosowało 14 radnych. 

 -„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów,  

-„wstrzymujących się” - 0 głosów.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XIII Sesji. 

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

października 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XIII sesji Rady Gminy Ostróda, 

stanowi załącznik nr  3a  do protokołu. 

 

Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XIV 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 XIV sesji. 

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

głosowało 14 radnych. 

 -„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów,  

-„wstrzymujących się” - 0 głosów.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XIV Sesji. 

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

października 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy Ostróda, 

stanowi załącznik nr  4a  do protokołu. 

 

 

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

Ostróda. 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie : 

 

1. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: 

„Budowa infrastruktury komunalnej dla terenu zabudowy mieszkalno – usługowej 

na zachód od wsi Tyrowo – sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna tłoczno – 

grawitacyjna wraz z przepompownią ścieków etap I”, 

 

2. powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne 

stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Referent do spraw wymiaru 

podatków i opłat oraz Podinspektora do spraw sportu, Podinspektor do spraw 

obsługi kasowej, 

 

3. powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie 

zadania pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 153103N 

Pietrzwałd – wieś II wraz z kanalizacją deszczową w m. Pietrzwałd”, 

 

4. powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie 

zadania pod nazwą: „Remont drogi gminnej nr 153080N – ul. Szkolna w m. 

Szyldak wraz z odwodnieniem”, 

 

5. powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów zadań inwestycyjnych pn: 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnej 

oczyszczalni ścieków w m. Gierłoż etap I”, 

 

6. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego pn: 

„Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. 

Bednarki etap II”, 

 

7. powołania komisji przetargowej na sprzedaż działek w Samborowie, 

 

8. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy 

Ostróda w Kątnie na okres 3 lat, Samborowie na okres 3 miesięcy, 

 

9. pierwokupu nieruchomości: nie skorzystano z prawa pierwokupu nieruchomości  

w działek Ornowie, Kajkowie, Tyrowie, Durągu, 

 

10. użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda w m. 

Tyrowo na okres 3 lat, 

 

11. zbycia nieruchomości mienia komunalnego : przeznacza się do sprzedaży 

nieruchomość w Ornowie, 

 

12. nabycia nieruchomości w Tyrowie w drodze darowizny, w Glaznotach, odpłatnie 

nieruchomość zabudowaną w Nastajkach, odpłatnie działkę w Tyrowie, Ornowie, 

nieodpłatnie przekazanej z KOWR w m. Warlity Wielkie, 
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13. zbycia w drodze zamiany działki stanowiącej własność Gminy Ostróda (Tyrowo-

Reszki) oraz zbycia w drodze sprzedaży działki komunalnej w m. Turznica, 

 

14. zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Brzydowo  

 

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

świetlic wiejskich (Międzylesie, Lubajny), 

 

16. przeprowadzenia w roku 2019 w drodze spisu z natury inwentaryzacji składników 

majątkowych Gminy Ostróda oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej, 

 

17. rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Ostróda. 

 

Spotkania, konferencje 

1. Sesje nadzwyczajne Rady Gminy Ostróda. 

2. Spotkanie z Burmistrzem Miasta Ostróda na temat omówienia zasad i warunków 

współpracy w zakresie komunikacji na terenie Gminy i Miasta . 

3. Spotkanie Grupy Roboczej Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego 

„Czyste Środowisko”. 

4. Konferencja Naukowa Miasto-Wieś. Relacje Zrównoważonego Rozwoju. 

5. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej im. Jana Pawła II w Tyrowie. 

6. Mazurski Dzień Ziemniaka w Kraplewie. 

7. Gminny Dzień Edukacji Narodowej. 

8. Dzień Seniora w Samborowie. 

9. Wręczenie stypendiów „Równe Szanse” w Łukcie. 

10. Wernisaż poplenerowy – Glaznoty. 

11. Warmińsko-Mazurski finał kulinarny projektu Dr Irena Eris Tasty Stories. 

12. Podsumowanie XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. 

13. Apel ku czci pomordowanych w Zawadach Małych. 

14. Podpisanie umowy– Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 Szyldak, 

Zwierzewo, Pietrzwałd, Brzydowo i Idzbark. 

15. Podpisanie umowy z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na realizację inwestycji 

drogowych finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych: na przebudowę 

drogi gminnej  Pietrzwałd oraz remont drogi ul. Szkolna w Szyldaku. 

16.  Podpisanie umowy  z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na: 

„Modernizację ogólnodostępnego boiska sportowego w m. Samborowo na terenie 

Gminy Ostróda” oraz „Zagospodarowanie plaży gminnej na Szlaku Kanału 

Elbląskiego w Gminie Ostróda”. 

Przygotowanie projektów uchwał na XV Sesję Rady Gminy Ostróda      

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

 

W tym punkcie Pan Bogusław Fijas oraz radny Dawid Sadowski złożyli gratulacje Pani 

Joanne Filipowiak z okazji objęcia funkcji sołtysa sołectwa Brzydowo. 

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. 
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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 14 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XV/123/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 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  5a  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 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” – 0 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XV/124/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 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 XV/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 

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

Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019 – 2032, stanowi załącznik nr  6a 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 do projektu uchwały nie zgłoszono. 

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

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” – 0 głosów, 

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

Uchwała Nr XV/125/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2019 r.   

zmieniającej 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 XV/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 

października 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 7a do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na drogach w miejscowości Idzbark. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XV/126/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2019 r. w 

sprawie nadania nazw ulicom na drogach w miejscowości Idzbark, stanowi załącznik nr 7 

do protokołu. 

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

października 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nadania nazw ulicom na drogach 

w miejscowości Idzbark, stanowi załącznik nr  8a  do protokołu. 

 

Ad. 8.  

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na 

kadencję 2020-2024. 

W tym punkcie: 

Radny Witold Bojar Przewodniczący Zespołu odczytał opinię zespołu opiniującego 

kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2024. 

Do składu komisji skrutacyjnej zaproponowano następujących radnych: Łukasz Nowicki, 

Dawid Sadowski, Leszek Muraszko. 

Rada Gminy Ostróda jednogłośnie przyjęła skład Komisji Skrutacyjnej. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XV/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 

października 2019 r. dotyczący powołania składu Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia 

wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie, stanowi załącznik nr  9a  do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Łukasz Nowicki przedstawił informację o sposobie 

głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wyczytywani z listy radni – obecnych 14, podchodzili do przygotowanego miejsca i oddając 

głos wrzucali karty do urny.  

W chwili obecnej Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Łukasz Nowicki odczytał protokół  

z ustalenia wyników głosowania tajnego w wyborach ławników do Sądu Rejonowego  

w Ostródzie na kadencję 2020– 2024. 

W wyniku tajnego głosowania z pośród dwóch kandydatów: Marzena Grzeszczak, Józefa 

Czerniawska wybrano: 

1/. Marzena Grzeszczak, 

2/. Józefa Czerniawska. 

Protokół z ustalenia wyników, stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Karty do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie, stanowią 

załącznik nr 9 do protokołu. 

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Łukasz Nowicki przedstawił informację  

o sposobie głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie, do 

orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. 

Uwag nie zgłoszono. 

Wyczytywani z listy radni – obecnych 14, podchodzili do przygotowanego miejsca i oddając 

głos wrzucali karty do urny.  

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Łukasz Nowicki odczytał protokół z 

ustalenia wyników głosowania tajnego w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w 

Ostródzie, do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, na kadencję 2020 – 2024. 

Protokół z ustalenia wyników, stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Karty do głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie do orzekania 

w sprawach z zakresu prawa pracy, stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 

 

W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania z pośród trzech kandydatów: Pawłowska 

Eugenia, Wojciechowski Grzegorz Roman, Wollman Magdalena Małgorzata, wybrano: 

1/.Wollman Magdalena Małgorzata, 

2/.Pawłowska Eugenia. 
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Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do 

Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2020 – 2024.  

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

 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XV/127/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2019 r. w 

sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2020-2024, 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

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

października 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2020-2024, stanowi załącznik nr  10a  do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w 

zakresie działalności rodzinnych domów pomocy. 

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 14 radnych, 

głosowało 12 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosy. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XV/128/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie 

działalności rodzinnych domów pomocy, stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

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

października 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumień międzygminnych w zakresie działalności rodzinnych domów pomocy , stanowi 

załącznik nr  11a  do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 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 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2019 r. w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 

14 do protokołu. 

 

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

października 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Wójta Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr  12a  do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

Uwag nie zgłoszono. 

W trakcie czytania salę obrad opuścił radny Józef Wiśniewski, aktualnie uczestniczy 13 

radnych. 

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

 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2019 r.  

w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

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

października 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Ostróda, 

stanowi załącznik nr  13a  do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. 

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 - 11 głosów, 
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-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2019 r. w 

sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej,  stanowi załącznik nr 16 do 

protokołu. 

 

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

października 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej 

opłaty adiacenckiej, stanowi załącznik nr 14a  do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki Nr 10/41 położonej w obrębie i miejscowości Morliny, gmina 

Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o odczytanie § 1 ust. 1 i § 14 . 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała wniosek pod imienne głosowanie. 

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

października 2019 r. dotyczący zgłoszonego wniosku Przewodniczącego Rady, stanowi 

załącznik nr 15a  do protokołu. 

 

Następnie Pan Janusz Sadowski 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 XV/132/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2019 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 

Nr 10/41 położonej w obrębie i miejscowości Morliny, gmina Ostróda,  stanowi załącznik 

nr 17 do protokołu. 

 

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

października 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/41 położonej w obrębie i miejscowości 

Morliny, gmina Ostróda, stanowi załącznik nr 16a  do protokołu. 

 

Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabywaniu budynków 

mieszkalnych oraz udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

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

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2019 r. w 

sprawie przyznania najemcom pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych 

oraz udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży,  stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

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

października 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyznania najemcom 

pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych oraz udzielania bonifikaty od ceny 

sprzedaży, stanowi załącznik nr 17a  do protokołu. 

 

Ad. 15. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 16. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 17. 

Wolne wnioski i informacje.  

 

Wójt Gminy Ostróda nawiązując do przedstawionego Sprawozdania z pracy w okresie 

między sesjami poinformował o ważnych sukcesach mieszkańców gminy Ostróda, m.inn. 

jednostka OSP Brzydowo zajęła I m-ce w zawodach pożarniczych powiatowych. W 

rywalizacji dziewcząt jednostka OSP Smykówko zajęła II miejsce. Ponadto Pan Wójt 

pogratulował radnej z Lubajn Pani Annie Lewandowskiej, która reprezentując Koło 

Gospodyń Wiejskich „LUBA” wraz z mieszkankami wygrały w konkursie Bitwa Regionów a 

następnie uczestniczyły w reklamie Lidla. Ponadto Wójt wspomniał o osiągnięciach Koła 

Gospodyń Wiejskich w Napromie i zachęcił do aktywności pozostałe KGW na terenie gminy 

Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady złożył gratulacje radnej Pani Annie Lewandowskiej. Ponadto Pan 

Sadowski poinformował, że nowy samochód strażacki dojechał już do jednostki OSP 

Turznica, złożył podziękowania osobom, które przyczyniły się do powitania wjazdu nowego 

samochodu. 

   

Pan Fijas poinformował, że oficjalne przekazanie samochodu dla OSP Turznica nastąpi 

23.11.2019 r. Nadmienił, że podziękowania należą się osobom rządzącym na szczeblu 

krajowym i wojewódzkim. 

 

Radny Łukasz Nowicki nawiązując do sprawozdania Wójta zapytał czy działka z KOWR 

dotyczy  przejęcia kotłowni w Warlitach Wielkich. 
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Pan Bogusław Fijas odpowiedział, że na chwilę obecną ma zapewnienia, że kotłownia 

zostanie przejęta. 

 

Głos zabrała Pani Anna Semeniuk, która wystąpiła z zapytaniem, dlaczego do Urzędu 

Wojewódzkiego do nadzoru nie dotarła jeszcze teczka planistyczna z podjętą uchwałą w 

sprawie planu Mała Ruś. 

 

Wyjaśnień udzielił kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, który stwierdził, że 

dokumenty takie dostarczane są na przestrzeni 1-2 miesięcy. 

 

Pani Anna Semeniuk stoi na stanowisku, że uwagi rozpatrzone do studium kolejny raz zostały 

rozpatrzone nieprawidłowo. 

 

Pan Lewartowski wyjaśnił, że Wójt Zarządzeniem rozpatruje uwagi i taka forma jest wszędzie 

powszechna. 

 

Pani Anna Semeniuk uważa, że radni nie mają wglądu do nowych uwag. 

 

Przewodniczący Rady zamknął dyskusje w tym punkcie. 

 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Ad. 18 .  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XV Sesji Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 10
45

. 

Na tym protokół zakończono. 

 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:          Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Barbara Stabińska                               Janusz Sadowski 


