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             P R O T O K Ó Ł Nr XVII/19 

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

                odbytej dnia 29 listopada 2019 r. o godz. 10
00

 

                    w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

Obrady XVII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 10
00. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

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

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

Ponadto na sesji obecni byli zainteresowani zmianą studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda mieszkańcy Wałdowa. 

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

(nieobecny: Jarosław Pawszyk). 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radną Barbarę Stabińską. 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przedstawia się następujący 

sposób: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołów z obrad XV i XVI sesji Rady Gminy Ostróda. 

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie gminy Ostróda. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych. 

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  wprowadzenia opłaty miejscowej, 

ustalenia jej stawki i zasad poboru. 

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej  

im. Żołnierza Polskiego w Durągu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na 2020r 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r. 
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14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

16. Wolne wnioski i informacje.  

17. 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 XV Sesji Rady Gminy. 

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

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XVII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 29 

listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XV sesji Rady Gminy Ostróda, 

stanowi załącznik nr  1a  do protokołu. 

 

Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Gminy. 

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

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

29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XVII sesji Rady Gminy Ostróda, 

stanowi załącznik nr  2a  do protokołu. 
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Ad. 3. 

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

Ostróda. 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie : 

1. Pierwokupu nieruchomości - gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu nieruchomości  

    działek w Ornowie,  Starych Jabłonkach, Kajkowie i Morlinach, 

2. Ustalenia odpłatności za korzystanie z sal gimnastycznych oraz dydaktycznych  

    w   placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostróda, 

3. Wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, 

4. Zbycia w trybie bezprzetargowym działek stanowiących mienie komunalne gminy 

     w m. Zwierzewo, Grabin, 

5. Wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Ostróda  

    w m. Górka, Samborowo,  

6. Nabycia działki ewidencyjnej nieodpłatnie na rzecz gminy Ostróda w m. Stare Jabłonki. 

7. Wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy oraz dodatkowego dnia pracy w 2019 r. 

Spotkania, konferencje 

1. Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

2. Wizyta u Pary Prezydenckiej Wójta Gminy Ostróda oraz laureatów konkursu Bitwa 

Regionów, Koło Gospodyń Wiejskich „LUBA” z Lubajn. 

3. Uroczyste Otwarcie Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach połączone  

z konkursem kulinarnym „Mazurski Obiad”. 

4. Uroczyste przekazanie nowego wozu strażackiego dla OSP Turznica połączone  

z konkursem kulinarnym „Mazurska Biesiada”. 

5. Uroczyste otwarcie remontu drogi ul. Plebiscytowej w Ostródzie oraz  drogi na ul. 

Kościelnej w Starych Jabłonkach. 

6. Podpisanie umowy na „Przebudowę nawierzchni drogi gminnej wraz z kanalizacją 

deszczową w m. Pietrzwałd”- wartość 315.263,15zł. 

7. Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Samborowie. 

8. Święto Niepodległości w Samorządowym Przedszkolu w Starych Jabłonkach. 

9. Gminne Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. 

10. Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. 

11. Obchody I Rocznicy nadania im. Józefa Piłsudskiego Szkole Podstawowej  

w Idzbarku. 

12. Spotkanie ekumeniczne, na cmentarzu w Starych Jabłonkach. 

13. Mazurski Finał Tasty Stories w Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie. 

14. Utworzenie „Miodowego Zakątka” w Turznicy w ramach : „Odnowa Wsi” – Granty 

Marszałka, Fundusz Sołecki. 

15. Wizyta uczniów z Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie w Urzędzie Gminy. 

16. Wizyta dzieci z Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach w Urzędzie 

Gminy.  

17. Komisje Stałe Rady Gminy Ostróda. 

 

Przygotowanie projektów uchwał na XVII  Sesję Rady Gminy Ostróda      

                                                                                                                  

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

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda. 
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Przewodniczący Rady poinformował,  że projekt uchwały wraz z uwagami był szczegółowo 

omawiany na komisjach Stałych Rady Gminy Ostróda. 

Do projektu uchwały wniesionych zostało 25 uwag o jednakowej treści, które nie zostały 

uwzględnione przez Wójta Gminy. Radni otrzymali treść uwag. 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusje w tym punkcie. 

 

Głos zabrał radny Łukasz Nowicki, który odnosząc się do zmiany studium na terenie 

Wałdowa przypomniał, że przy uchwalaniu poprzedniego planu, który dotyczył zmiany trzech 

działek zgłaszał poprawkę, która umożliwiłaby procedowanie po okresie trzech miesięcy, 

obniżenie wysokości budynków z 4 do 3 kondygnacji. Uchwała jeszcze nie weszła w życie, 

nie została opublikowana w dzienniku urzędowym, więc okres może dojść do trzech 

miesięcy. W kolejnym planie, który był wyłożony do wglądu zostały dopuszczone już trzy 

kondygnacje. Radny uważa, że zgłoszona przez niego uwaga jednak miała jakiś sens, skoro 

została uwzględniona. Pan Nowicki powiedział, że część działek położona jest na terenach 

zalewowych z uzyskanych informacji od urbanistów jest to 70% terenu. Radny podtrzymuje 

swoje zdanie, że zabudowa wielorodzinna i turystyczna na terenach zalewowych nie jest 

właściwa i wyjaśnia, że za proponowanymi zmianami nie będzie głosował. 

 

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Mateuszowi Radeckiemu 

Pan Radecki odnosząc się do zmiany studium powiedział, że zostało złożonych ponad 20 

uwag i ma nadzieję, że radni zagłosują zgodnie ze swoim sumieniem i logiką mimo, że urzędy 

wydały pozytywne opinie. Pan Radecki nadmienił, że obecnie jest duży protest, mieszkańcy 

nie godzą się na takie rozwiązanie, nikt nie chce rozmawiać, na konsultacjach społecznych, na 

których powinno być wypracowane własne zdanie, nie ma żadnego zdania gminy, żeby 

znaleźć wspólny kompromis. Pan Radecki podkreślił, że nikt nie chce czegokolwiek 

blokować lecz oczekuje rozmowy, żeby wypracować wspólny kompromis, taki, żeby obie 

strony były zadowolone. Na ostatnich konsultacjach Pan Grzegorz zasugerował, że spotkanie 

takie się odbyło, tak więc liczę na współpracę i zrozumienie radnych i mieszkańców, mówił 

Pan M. Radecki. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że przed głosowaniem projektu uchwały konieczne jest 

przegłosowanie wszystkich 25 uwag. Projektodawca wnosi o nieuwzględnienie złożonych 

uwag. 

 

Następnie Pan Sadowski odczytał zasadniczą treść uwag oraz uzasadnienie do ich 

nieuwzględnienia, zgodnie z załącznikiem  Nr 4 do niniejszej uchwały. 

Po odczytaniu treści uwag i uzasadnienia przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi 

uwagami. 

Przewodniczący Rady poinformował, że proponuje się nieuwzględnienie uwagi Nr 1 

wniesionej przez Pana Włodzimierza Chrobak dn. 22.08.2019 r. 

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 1 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

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

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę nr 1. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  nr 1 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez 

Włodzimierza Chrobak, stanowi załącznik nr  3a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 1 została nieuwzględniona. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 2 została wniesiona przez 

Jadwigę Obuchowicz dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do 

nieuwzględnienia uwagi jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 2 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 2. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 2 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez 

Jadwigę Obuchowicz, stanowi załącznik nr  4a  do protokołu. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 3 została wniesiona przez Pana 

Andrzeja Zalewskiego dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do 

nieuwzględnienia uwagi jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 3 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 3. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 3 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Andrzeja Zalewskiego stanowi załącznik nr  5a  do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 4 została wniesiona przez Pana 

Mariusza Gwarę dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do nieuwzględnienia 

uwagi jak przy uwadze Nr 1.  
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W chwil obecnej mieszkaniec Wałdowa wtrącił, że powinna być czytana całkowita treść 

uwagi, ponieważ jest innej treści. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że radni otrzymali kserokopię uwagi do projektu uchwały. 

Pani Katarzyna Borowska Radca Prawny wyjaśniła, że w wykazie przedstawia się zasadniczą 

treść uwagi, natomiast uwaga jest zawarta w piśmie, które zostało złożone w odpowiednim 

terminie i te uwagi są dostępne radnym, otrzymali kserokopie i to one są rozpatrywane. 

Sposób ich przedstawienia, tj. tylko identyfikacja tej uwagi w tym wykazie. 

 

Mieszkaniec Wałdowa uważa, że uwagi nie są znane opinii publicznej. 

Radca Prawny odpowiedziała, że nie ma obowiązku przedstawienia pełnej treści tej uwagi i 

obecnie rozpatruje się uwagę, która zawarta jest w piśmie i radni ją znają. Decyzje może 

podjąć ostatecznie Pan Przewodniczący. 

Pan Sadowski wyjaśnił, że z uwagami się zapoznał a radni otrzymali kserokopię, dlatego 

proponuje przejść do kontynuacji porządku obrad. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 4 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 4. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 4 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Mariusza Gwarę, stanowi załącznik nr  6a  do protokołu. 

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 5 została wniesiona przez 

Wojciecha i Elżbietę Raczkowskich dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie 

do nieuwzględnienia uwagi jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 5 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 5. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XVII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 5 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Wojciecha i Elżbietę Raczkowskich stanowi załącznik nr  7a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 6 została wniesiona przez Tomasza Polito 

dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do nieuwzględnienia uwagi jak przy 

uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 6 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 6. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 6 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Tomasza Polito, stanowi załącznik nr 8a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 7 została wniesiona przez Aleksandrę 

Wagner dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do nieuwzględnienia uwagi 

jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 7 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 7. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 7 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Aleksandrę Wagner, stanowi załącznik nr 9a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 8 została wniesiona przez Marka 

Wojtowicz dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do nieuwzględnienia 

uwagi jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 8 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 
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Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 8. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 8 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Marka Wojtowicza, stanowi załącznik nr 10a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 9 została wniesiona przez Zenona Plewkę 

dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do nieuwzględnienia uwagi jak przy 

uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 9 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 9. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 9 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Zenona Plewkę, stanowi załącznik nr 11a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 10 została wniesiona przez Krzysztofa 

Dzikowickiego dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do nieuwzględnienia 

uwagi jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 10 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 10. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 10 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Krzysztofa Dzikowickiego, stanowi załącznik nr 12a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 11 została wniesiona przez Łukasza 

Błażewicza dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do nieuwzględnienia 

uwagi jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 11 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

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

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 11. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 11 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Łukasza Błażewicza, stanowi załącznik nr 13a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 12 została wniesiona przez Mateusza 

Radeckiego dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do nieuwzględnienia 

uwagi jak przy uwadze Nr 1.  

Pan Mateusz Radecki zabrał głos i powiedział, że to nie jest treść złożonej przez niego uwagi. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jeżeli będą sprawy do wyjaśnienia to proszę złożyć 

na piśmie, zawsze można to poprawić i niejednokrotnie było to stosowane. 

Przewodniczący Rady przystąpił do procedowania nad zgłoszoną uwagą Nr 12 wniesionej 

przez Mateusza Radeckiego. 

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 12 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 12. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 12 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Mateusza Radeckiego, stanowi załącznik nr 14a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 13 została wniesiona przez Ryszarda 

Wójcika dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do nieuwzględnienia uwagi 

jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 13 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 13. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 13 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Ryszarda Wójcika, stanowi załącznik nr 15a  do protokołu. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 14 została wniesiona przez Krzysztofa i 

Barbarę Rogowskich dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do 

nieuwzględnienia uwagi jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 14 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 14. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 14 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Krzysztofa i Barbarę Rogowskich , stanowi załącznik nr 16a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 15 została wniesiona przez Joannę 

Sosińską dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do nieuwzględnienia uwagi 

jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 15 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 15. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 15 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Joannę Sosińską, stanowi załącznik nr 17a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 16 została wniesiona przez Grażynę 

Osiecką dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do nieuwzględnienia uwagi 

jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 16 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 16. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XVII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 16 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Grażynę Osiecką, stanowi załącznik nr 18a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 17 została wniesiona przez Annę i 

Krzysztofa Semeniuk dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do 

nieuwzględnienia uwagi jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 17 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 17. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 17 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Annę i Krzysztofa Semeniuk, stanowi załącznik nr 19a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 18 została wniesiona przez Hannę i 

Dariusza Bretszneider dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do 

nieuwzględnienia uwagi jak przy uwadze Nr 1.  

Pan Dariusz Bretszneider wtrącił, że to nie jest treść jego uwagi lecz interpretacja gminy. 

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 18 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 18. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 18 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Hannę i Dariusza Bretszneider, stanowi załącznik nr 20a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 19 została wniesiona przez Ryszarda 

Szempek dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do nieuwzględnienia uwagi 

jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 19 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 
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Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 19. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 19 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Ryszarda Szempek, stanowi załącznik nr 21a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 20 została wniesiona przez Ewę 

Markuszewską dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do nieuwzględnienia 

uwagi jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 20 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 20. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 20 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Ewę Markuszewską, stanowi załącznik nr 22a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 21 została wniesiona przez Grzegorza 

Przyborowskiego dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do 

nieuwzględnienia uwagi jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 21 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 21. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 21 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Grzegorza Przyborowskiego, stanowi załącznik nr 23a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 22 została wniesiona przez Magdalenę 

Kiełkowską dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do nieuwzględnienia 

uwagi jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 22 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

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

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 22. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 22 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Magdalenę Kiełkowską, stanowi załącznik nr 24a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 23 została wniesiona przez Annę Lipiec 

dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do nieuwzględnienia uwagi jak przy 

uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 23 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 23. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 23 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Annę Lipiec, stanowi załącznik nr 25a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 24 została wniesiona przez Agnieszkę 

Baumann dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do nieuwzględnienia uwagi 

jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 24 pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 24. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 24 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Agnieszkę Bauman , stanowi załącznik nr 26a  do protokołu. 

Przewodniczący Rady poinformował, że uwaga Nr 25 została wniesiona przez Elżbietę i 

Stanisława Mergalskich dn. 22.08.2019 r. o treści jak uwaga Nr 1, uzasadnienie do 

nieuwzględnienia uwagi jak przy uwadze Nr 1.  

Sekretarz obrad Pani  Barbara Stabińska poddała uwagę Nr 25 pod imienne głosowanie. 
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Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” nieuwzględnieniem uwagi oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła uwagę Nr 25. 

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

29.11.2019 r., dotyczący nieuwzględnienia uwagi  Nr 25 złożonej dn. 22.08.2019 r. przez, 

Elżbietę i Stanisława Mergalskich , stanowi załącznik nr 27a  do protokołu. 

Po przeprowadzonej procedurze głosowania nad uwagami Radny Dominik Serafin zapytał, 

czy uwagi będą głosowane razem ze studium. 

Przewodniczący Rady udzielił potwierdzającej odpowiedzi. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda. 

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” – 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVII/137/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r.  w sprawie 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ostróda - 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 zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019 – 2032, stanowi załącznik nr 28a do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego. 

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. 
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Uchwała Nr XVII/138/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r.  w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego- stanowi 

załącznik nr 5  do protokołu. 

 

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

29 listopada 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 

żyta dla celów wymiaru podatku rolnego, stanowi załącznik nr 29 a do protokołu. 

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie gminy Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” – 0 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVII/139/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r.  w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda - 

stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

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

29 listopada 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 30a do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportowych. 

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

§ 1 i §2,3,4. 

Rada na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Więcej uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady odczytał wnioskowane zapisy projektu uchwały. 

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

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 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. 
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Uchwała Nr XVII/140/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r.  w sprawie 

podatku od środków transportowych -stanowi załącznik nr 7  do protokołu. 

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

29 listopada 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podatku od środków 

transportowych - stanowi załącznik nr 31a do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  wprowadzenia opłaty miejscowej, 

ustalenia jej stawki i zasad poboru. 

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 XVII/141/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie  wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki  

i zasad poboru -stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XVII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 29 

listopada 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  

wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i zasad poboru - stanowi załącznik nr 

32a do protokołu. 

Ad. 9. 

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

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” – 0 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVII/142/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

zmian w budżecie gminy Ostróda na 2019 r. -stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XVII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 29 

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

2019 r. - stanowi załącznik nr 33a do protokołu. 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. 

Żołnierza Polskiego w Durągu. 

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 XVII/143/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego  

w Durągu -stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XVII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 29 

listopada 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego 

w Szkole Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Durągu. - stanowi załącznik nr 34a do 

protokołu. 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2020 rok. 

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 XVII/144/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - 

stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XVII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 29 

listopada 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy 

Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 rok - stanowi załącznik nr 35a do protokołu. 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na 2020 r. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

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

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” – 0 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XVII/145/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ostróda na 2020r. - stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XVII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 29 

listopada 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Ostróda na 2020 r.- stanowi załącznik nr 36a do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. 

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 XVII/146/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok - stanowi załącznik nr 11 

do protokołu. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XVII/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 29 

listopada 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2020 rok - stanowi załącznik nr 37a do protokołu. 

Ad. 14. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Radny Dominik Serafin zapytał o wysokość bonifikaty stosowane w gminie Ostróda za 

użytkowanie wieczyste. 

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że obowiązuje stawka 60 %. 

Pan Artur Lewartowski Kierownik Referatu RGP w uzupełnieniu dodał, że do końca roku 

zostaną wydane zaświadczenia. 

Ad. 15. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Nie zgłoszono interpelacji. 

Ad. 16. 

Wolne wnioski i informacje. 

Głos zabrał Wójt Gminy Ostróda, który przedstawił informacje na temat negocjacji  

z Prezesem Zakładu Komunikacji Miejskiej w zakresie funkcjonowania komunikacji 

miejskiej na terenie gminy Ostróda. Tu Pan Bogusław Fijas powiedział, że operator ZKM 

przyjął propozycję gminy Ostróda w zakresie ilości autobusów, rozkładu jazdy, 

zaproponowana została stawka 8 zł. Po weryfikacji kosztów, przedstawiony został 

rzeczywisty koszt, który wyliczony został na poziomie 7,40zł. Pan Bogusław Fijas 

powiedział, że po dokonanej całkowitej analizie zgadza się z przedstawionymi kosztami. 

Różnicę w negocjacjach stanowi wpływ z biletów, który jest dochodem miasta, kwestie te od 

samego początku stanowiły źródło nieporozumienia. Poproszono Pana Prezesa, aby taki sam 

mechanizm zadziałał w przypadku dotacji z gm. Ostróda, co ostatecznie będzie przedstawione 

Panu Burmistrzowi. Pan Wójt reasumując powiedział, że ma nadzieję, że dwie strony dojdą 

do podpisania porozumienia, jednakże może to nastąpić po podjęciu uchwały budżetowej na 

2020 r. 

Następnie Pan Fijas odniósł się do aktywnego działania od kilku miesięcy Komitetu 

„Stowarzyszenie Kamieni Szlachetnych”. Pan Wójt stwierdził, że każda aktywność ma swoje 

zasady i reguły prawne, które w ostatnim okresie zostały przekroczone nie tylko na forum 

Rady ale również poza, dlatego na tej podstawie Pan Wójt złożył stosowne zawiadomienie do 

Prokuratury Rejonowej dn. 2.10.2019 r. Działania osób a szczególnie lidera są bardzo duże, 

które w mniemaniu urzędu przekraczają prawo, począwszy od pomówień, szkalowań, to co 

pojawia się w przestrzeni publicznej, na forach internetowych, mediach. W takim stopniu nie 

może Wójt, Rada czy samorząd nie zająć stanowiska. Policja wszczęła na wniosek 

prokuratury postępowanie. 

Następnie Pan Wójt odczytał treść zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej w Ostródzie. 

Dalej Pan Fijas odniósł się do rozpowszechniania informacji niezgodnych z prawem, 

fałszywych zawartych w e-mailu, który dotarł do rąk Wójta Gminy Ostróda. 

Pan Bogusław Fijas odczytał treść e-maila a następnie odniesienie się do stawianych 

zarzutów. Pan Wójt nadmienił, że obydwa pisma zostały dołączone do sprawy. 

Kolejną sprawę jaką Pan Wójt przedstawił, to ilość składanych wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej przez niedoszłe stowarzyszenie. Jako przykład Pan Wójt odczytał jeden, 

który dotyczył zapytania: „ z kim Wójt Bogusław Fijas oraz Zastępca Wójta Grzegorz 
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Kastrau spotkali się i o czym była rozmowa oraz co zostało ustalone w budynku przy ul. Jana 

III Sobieskiego 4, dn. 24.09.2019 r. ok. godz. 9.00” 

Pan Wójt odnosząc się do tego zapytania odczytał odpowiedź, z której wynika, że kalendarz 

spotkań Wójta nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu ustawy i nie podlega 

upubliczneniu. Wójt odczytał wyroki sądów w tym zakresie. Pan Wójt dalej wyjaśnił, że 

„tego dnia razem z Panem Kastrauem szli do starostwa i po drodze spotykając kolegę Pan 

Ireneusza Słowika zostali zaproszeni do biura. Spotkanie trwało może 5 min. i dalej  udali się 

do starostwa”. 

Pan Wójt wyjaśnił, że odpowiedź była niewystarczająca i stowarzyszenie ponownie 

wystosowało wniosek z kim i w jakiej sprawie spotkał się Pan Wójt. Stowarzyszenie podało 

orzeczenia sądów w sprawie informacji publicznej związanej ze spotkaniami wójta. 

Pan Wójt odczytał odpowiedź wójta na wniosek , że urząd nie prowadzi wykazu imion i 

nazwisk osób z którymi spotyka się wójt i zastępca wójta...... Dalej Pan Fijas powiedział,  

że ma prawo razem z zastępcą i pracownikami urzędu czuć się inwigilowany, gdyż granice 

zostały przekroczone i  dlatego wystąpiono o ochronę prawną. Pan Wójt nadmienił, że 

wniosków o udostępnienie informacji publicznej zostało złożonych 47 i zrozumiałe jest, że 

udzielanie odpowiedzi mieści się w gestii pracowników urzędu, jednakże są pracochłonne. 

Następnie Pan Bogusław Fijas przypomniał, że w minionym roku otrzymał anonimowy 

telefon z pogróżkami, z którego zagrażano, że „nie przeżyje świąt, zostanie spalony”. 

Następnie wspomniał o zamordowanym Prezydencie miasta Gdańska w znanych 

okolicznościach  i dlatego sprawy dotyczące  pełnienia funkcji osób publicznych nabrały 

takiego tempa. Pan Wójt powiedział, że efekt tych pogróżek obecnie doprowadził do  

rozprawy sądowej, która odbędzie się dn. 13.01.2010 r. w Sądzie Rejonowym w Kępnie, 

wystąpi w charakterze świadka i poszkodowanego. 

Pan Wójt odczytał wezwanie z sądu na rozprawę. 

Następnie podkreślił, że są pewne granice funkcjonowania przestrzeni publicznej, również 

krytyki, natomiast obecna sytuacja wychodzi poza wszelkie możliwe zasady, ponadto 

niektóre media, które za cel biorą dyskredytacje, również komitet bierze w tym czynny udział, 

nie jest kierunkiem, którym funkcjonuje ta gmina. Pan Wójt nadmienił, że w gminie Ostróda 

jest jeszcze wiele inwestycji do zrobienia i nie jest to gmina „mlekiem i miodem płynąca”, 

wszelkie słowa krytyki są przyjmowane, ale ta działalność przekracza wszelkie granice. 

Następnie Pan Wójt odnosząc się do porażek, przedstawił porażkę z ostatnich dni i 

powiedział, że nie mając wiedzy, że jest korespondencja w gminie na temat mostu żelaznego 

w Czarnym Rogu należącego do kolei, temat znany od wielu lat również przez poprzedników. 

Dalej Pan Fijas wyjaśnił, że udzielił informacje redaktorowi portalu, że nie dotarła informacja 

do Wójta o zamknięciu mostu. Wójt powiedział, że udzielił nieprawdziwej informacji 

telefonicznie, nie wiedząc, że była taka korespondencja w sierpniu. Dalej Pan Bogusław Fijas 

przedstawił pismo urzędu kierowane do PKP w lipcu z zapytaniem o remont a następnie 

odpowiedź PKP  z 30.08.2019 r. z której wynika, że most nie będzie remontowany z przyczyn 

technicznych. Pan Fijas mówił, że w tej sprawie nie podjęto żadnych działań, co ewidentnie 

Pan Wójt poczuwa się winny, i przeprasza za nieświadome wprowadzenie w błąd.  Po 

interwencji mieszkańców podjęto szybkie działania aby uruchomić dojazd mieszkańców od 

strony Liwy (wójt odczytał pismo skierowane do PKP). Dalej Pan Wójt mówił, że pismo 

leżało u pracowników, którzy nie przedstawili sprawy, ponadto natłok spraw na przełomie 

września i października związanych z komunikacją miejską spowodował, że temat został 

zapomniany. Pan Bogusław Fijas poinformował, że dziś skontaktuje się z portalem 

internetowym za co przeprosi, ponieważ wprowadził opinię publiczną w błąd i dodał, że 

mimo starania się człowiek ma prawo również popełniać błędy za co ponownie Pan Fijas 

przeprosił zainteresowanych. 
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Pan Tomasz Bretszneider odnosząc się do wypowiedzi Pana Wójta, stwierdził, że nie jest w 

porządku kiedy Pan Wójt mówi o zagrożeniu swojego życia i powiązując to ze sprawą 

mieszkańców Wałdowa i dodał, że nigdy ze strony komitetu nie było pogróżek na życie Pana 

Wójta, nikt nie posunąłby się do takich pomówień, ponieważ wszyscy są poważnymi ludźmi. 

Ponadto sytuacja, o której Pan Wójt mówił była z grudnia, natomiast stowarzyszenie powstało 

na przełomie lutego i marca, dlatego niezrozumiałe jest dlaczego zostało to powiązane. Pan 

Bretszneider odnosząc się do chęci współpracy powiedział, że dziwi się dlaczego są tak 

postrzegani, przez wszystkich a nie inaczej przypomniał, że od początku proszą aby 

uszanować zdanie mieszkańców, ponieważ zamieszkują te tereny. Dalej mówił, że Wójt ich 

pomija a na ważnych kluczowych głosowaniach jest nieobecny, przysyłając Pana Grzegorza, 

który „dwoi się i troi” próbuje rozmawiać, wsparcia szuka się u Pana Nowickiego, jednakże 

„odbijają się od ściany” a Pan Lewartowski mówi, że jest to zgodne z prawem. Polskie prawo 

jest szerokim spektrum postrzegania i interpretowania, wszystko się mieści w normach prawa, 

jednakże prosimy o kierowanie się sumieniem, logiką. Kiedy na ostatnim spotkaniu pytamy 

co tam może powstać , gmina odpowiada, że nie wie co może tam powstać, jednakże 

dokonując wgląd w dokumenty z listopada 2018 r. okazuje się, że planowane są 2 bloki za 

ogródkami, 2-3 bloki nad brzegiem jeziora i 30 domków na palach. Pan Tomasz twierdzi,  

że koncepcja znana była Panu Wójtowi i ma żal, że nie została ona przedstawiona, ponadto 

traktuje się ich mało poważnie, dlatego ubolewają nad tym najbardziej. Droga jest jedna 

dojazdowa, nie ma chodników, oświetlenia o wszystko walczą sami a nagle znajdują się 

pieniądze na zmianę planu. Dalej przypomniał, że został zlecony przez Stowarzyszenie  

operat, który przedstawia gatunki chronione w tym rejonie, jednak nikt tego nie bierze pod 

uwagę. Gmina Ostróda jest „Zielonym Płucem Mazur” prosił, żeby to uszanować, żeby nadal 

tak zostało a warszawiacy niech przyjeżdżają na mazury pod namiot. Osiedle domków 

jednorodzinnych jest z 20 letnim stażem, strefa do 30 km/h, żyje się dobrze a za chwilę 

powstanie kilkanaście mieszkań i dziwnie wyglądających domkach na palach, obecne 

spokojne życie ulegnie diametralnej zmianie. Pan Tomasz Bretszneider powiedział, że jest 

mieszkańcem gminy, głosowała na Pana Wójta i prosi żeby zatroszczył się o mieszkańców 

gminy a nie o kogoś gdzieś, kto może zamieszkać i czy będzie mieszkańcem tej gminy, w 

przeciwieństwie do obecnych, którzy płacą podatki będąc mieszkańcami tej gminy. Dalej Pan 

Tomasz nawiązał do stowarzyszenia, które próbuje się zawiązać lecz z nieznanych przyczyn 

wniosek zostaje odrzucony i nie jest wiadome, dlaczego trwa to tak długo. Do Stowarzyszenia 

należy ponad 40 rodzin i zamiast będąc w pracy, zarabiać na utrzymanie rodzin, czas 

spędzany jest na sesji na licytacji. Podkreślił, że chodzi o życie mieszkańców Wałdowa, 

przyszłość ich i dzieci, komfort tego życie, ponieważ po to zostały wydane pieniądze na 

zakup działki. Dalej wyjaśnił, że „gdyby w 2014 r. kupując tę działkę wiedział, że są takie 

pomysły to na pewno zapłaciłby za nią trzy razy mniej a już właściwie nigdy by jej nie kupił. 

Kupując tę działkę posiadaliśmy wiedze, że sąsiadujące działki są przeznaczone na cele 

turystyczne a nie zabudowa wielorodzinna, bagna zaś na usługi turystyczne. Inwestor kupił to 

co kupił więc niech wybuduje pensjonat, który nie przeszkadza mieszkańcom, ponieważ 

wzmożony okres trwa od maja do września, później mieszkańcy mają spokój. Inwestor jest w 

Ostródzie, wiadome o kogo chodzi, często tam bywa, bardziej lub mniej zaangażowany w tę 

sprawę, ponadto przejeżdżając widziałem panów idących tam, więc zapytałem, bo ciągle 

mówi się, że jest jakiś inwestor z Gdańska, nie ma propozycji nie spotyka się z nami i 

wystarczyło odpowiedzieć -weszliśmy do kumpla na kawę i temat byłby zamknięty”. 

Wójt Gminy Ostróda wtrącił, że nie musi wyjaśniać. 

Pan Bretszneider powiedział, że „na prawie się nie zna, posiadają jednak swoich doradców, 

ale jeżeli ktoś nam doradza, że urzędnik państwowy ma kalendarz spotkań i jeżeli idzie ze 

swoim zastępca to raczej wie w jakim celu idzie. Powiedział Pan, teraz sprawa dla nas 
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wszystkich jest jasna, trzeba było tak od razu powiedzieć. Jeżeli Pan mnie zapyta gdzie ja 

byłem co robiłem, mimo że nie jestem osobą publiczną ja Panu odpowiem, żadna tajemnica, 

takie jest życie, dziękuję”. 

Wójt Gminy Ostróda odnosząc się do wypowiedzi powiedział, że jako przykład podał ten 

związany z pogróżkami i jednoznacznie stwierdził, że zachowanie członków komitetu budzi 

niepokój. Ponadto w Polsce mówi się o korupcji, gdzie wchodzi CBA, szybko jest reakcja, 

domniemanie, pomówienie, wpisy, które są firmowane, dlatego nie może stać obok sprawy. 

Pracując 30 lat w samorządzie, przy takich sugestiach, czynności muszą być poddane pewnej 

ochronie prawnej. Ponadto spotykając się codziennie z wieloma przedstawicielami Państwa 

komitet jest jako jedyną grupą ludzi z którymi nie można rozmawiać. Na pierwszym 

spotkaniu w gabinecie Pan Wójt mówił, że czuł się zagrożony, że rozmowa nie była 

normalna, a zachowania na sesji nie są naturalne. Następnie Pan Wójt powiedział, że miasto 

nie ma już terenów pod budownictwo i wszelkie tereny należące do KOWR, które graniczą  

z działkami Wałdowa będą terenami przeznaczonymi pod budownictwo nie tylko 

jednorodzinne. Dalej Pan Wójt mówił o terenie planu pokazanego na mapie na geoportalu, na 

którym widać kontynuacje w zagospodarowaniu jeziora Drwęckiego więc każdy kupujący był 

świadomy co kupuje, dlatego nic nowego nie jest wprowadzane. Wójt mówił, że jest tylko 

różnica zdań, decyzje są trudne, strategiczne i takie są podejmowane. Próbuje się wprowadzić 

paraliż decyzyjny i w tym kontekście samorząd musi prowadzić obronę. Plan był 

wprowadzany w 1996 r. nie było publicznych dróg, dziś działka jest drogą gminną, jednak 

żeby o tym rozmawiać muszą być partnerzy, jednak stowarzyszenie partnerem do rozmowy 

nie jest mówił Pan Wójt. 

 

Pan Tomasz Bretszneder nawiązując do komfortu życia i powstania 200 mieszkań powiedział, 

że „zmiana będzie przeogromna, ponieważ będzie jedna wąska droga dojazdowa. Ponadto 

kiedy sam kupował działkę pierwszy projekt został odrzucony, ponieważ koncepcja budowy 

domu była inna, gdyż kalenica domu nie była równoległa lecz prostopadła i dlatego 

dostosował się do wytycznych z gminy. „Dziś kupując inwestor z Gdańska działkę zmienia 

sobie, dlaczego jak kupił usługi turystyczne to niech ma, dlaczego Pan Wójt nie powiedział, 

że jest to osiedle domków jednorodzinnych w planie ma powstać pensjonat natomiast 

zabudowa wielorodzinna jest niemożliwa. Tak jak my tak i on wiedział, tylko nie wiadomo 

dlaczego otrzymał furtkę na zmiany, dlaczego sprzyja się komuś z zewnątrz a nie swoim 

mieszkańcom, tego cały czas nie można zrozumieć”. 

Wójt Gminy Ostróda stwierdził, że odpowiedź jest bardzo wybiórcza, w pewnym sensie 

prawdziwa, jednak jak każdy inwestor ma prawo wystąpić o zmiany, również Pan mógł 

wystąpić, żeby dopasować to co jest niezbędne - wyjaśnił Wójt. 

Pan Bretszneider odpowiedział, że pytał o taką zmianę jednak otrzymał odpowiedź, że jest 

wysoka cena i gminy na to nie stać a mnie na przekazanie darowizny. 

Pan Wójt odpowiedział, że należało złożyć wniosek. Następnie Pan Fijas odniósł się do 

darowizn i powiedział, że stanowią one dochód gminy i gmina takie darowizny przyjmuje i 

nikt nie musi podawać celu, taka możliwość prawna istnieje. 

 

Przewodniczący Rady prosił o porządek ponieważ mieszkańcy Wałdowa próbowali zabrać 

głos. 

Pan Tomasz Bretszneider zadał kolejne pytanie Panu Wójtowi w kwestii darowizny, która 

wpłynęła do urzędu z firmy z Gdańska w dniu 20.01.2019 r. w kwocie 20 tys. w tytule „na 

realizowanie zadań własnych”. Dalej zapytał, czy jako Stowarzyszenie Kamieni 



 

23 
 

Szlachetnych, które przelałoby taką kwotę z tym samym tytułem, to jaki zadania własne 

można by realizować w tej gminie. 

Pani Katarzyna Borowska Radca Prawny wyjaśniła, że zadania własne gminy są określone w 

art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. 

Głos zabrał Mateusz Radecki i posługując się otrzymaną odpowiedzią z urzędu gminy 

Ostróda w zakresie wpływów z darowizn odczytał kilka deklarowanych wpłat ze 

szczególnym wskazaniem na przyłącza kanalizacyjne. 

Wójt Gminy Ostróda odniósł się do zapytania i powiedział, że każdy uzyskane z urzędu 

informacje nie są poufne tylko ogólnodostępne, jednakże w kwestii przyłącza należałoby 

mieć wiedzę co jest zadaniem po stronie gminy a co nie jest. Dalej Pan Wójt wyjaśnił w jaki 

sposób realizowane są inwestycje  wodno-kanalizacyjne, po stronie użytkownika wykonanie 

jest przyłącza, którego średni koszt wynosi od 3,5 tys. do 4 tys. złotych razem z usługą 

geodezyjną. Gwarancję tego jest efekt końcowy inwestycji i fakt, że wszyscy się podłączą do 

sieci. Reasumując darowizna 850 zł jest pomocą dla mieszkańca w zakresie tych inwestycji i 

nie znając tematu powstaje afera wyjaśniał Pan Wójt, działania zostały wypracowane na 

przestrzeni 30 lat odkąd funkcjonują samorządy. Rolą Wójta jest powielać pewne działania i 

realizować zgodnie z prawem. Jeżeli ktoś przekazuje pewna darowiznę, gmina musi ja 

przyjąć. 

Pan Mateusz Radecki z sali ... 

Wójt Gminy Ostróda wyjaśnił dalej, że z tym nie ma nic aferalnego, tj. związane z codzienną 

pracą. Radni i sołtysi te zdrowe, normalne mechanizmy znają od lat i podkreślił ponownie, że 

w tym nie ma żadnej afery. Tylko i wyłącznie Pan Radecki robi aferę i uważa, że to jest 

pożywka dla radnych. Ponadto dodał, że ciężko jest rozmawiać w tym temacie skoro nie 

znane są  te mechanizmy wnioskodawcom. 

Przewodniczący Rady zabrał głos i powiedział, że mechanizmy te są znane, mieszkańcom 

odpowiada takie rozwiązanie, ponieważ niejednokrotnie musieliby indywidualnie szukać 

firmy do wykonania przyłącza. 

Pan Grzegorz Kastrau Zastępca Wójta Gminy Ostróda prosił Pana Przewodniczącego o 

zamknięcie tego punktu porządku obrad. 

Pan Mateusz Radecki podziękował Panu Wójtowi miny Ostróda za wyjaśnienie wpłat 

przekazywanych darowizn tytułem „przyłącza” w kwocie 850zł, ponieważ w piśmie 

otrzymano odpowiedź, że darowizny przekazywane są na zadania własne gminy Ostróda, 

natomiast dziś zostało to sprecyzowane. Pan Radecki prosił, aby na przyszłość udzielać 

odpowiedzi na wniosek w takiej formie jak Pan Wójt wyjaśnił dziś na sesji. 

Przewodniczący Rady dodał, że przyłącza to też nasze cele. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad. 17 .  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVII Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 12
26

. 

Na tym protokół zakończono. 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:          Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                     Barbara Stabińska,                              Janusz Sadowski 


