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  P R O T O K Ó Ł Nr XIX/20 

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

odbytej dnia 20 grudnia 2019 r. o godz. 10
00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

 

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

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 15 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, Sekretarza Gminy 

Ostróda Panią Beatę Czerkas, Radcę Prawnego Panią Katarzynę Borowską, obecnych 

kierowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych oraz radnych i sołtysów gminy 

Ostróda. 

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

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 Bogusław Fijas złożył następujące wnioski do porządku obrad: 

I wniosek dotyczył: 

zdjęcia z porządku obrad pkt. 15. tj. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu, 

 

II wniosek: 

wprowadzenia do porządku obrad  pkt 15, projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie 

Miejskiej Ostróda zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, 

 

III  wniosek:  

wprowadzenie do porządku obrad po pkt 15, punktu 16, tj. uchylającą uchwałę w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew.  

Nr 171/1, 172/2, 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda, 

 

IV wniosek  

wprowadzenia do porządku obrad po pkt 16, punktu 17, tj. projekt uchwały w sprawie 

przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę 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. 

 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała zgłoszone wnioski pod imienne głosowanie. 

-Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 20 

grudnia 2019 r. dotyczący wniosku Wójta Gminy Ostróda o zdjęcie z porządku obrad pkt. 15. 

tj. projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-

Mazurskiemu , stanowi załącznik nr  1a  do protokołu. 
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-Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 20 

grudnia 2019 r. dotyczący wniosku Wójta Gminy Ostróda o wprowadzenie do porządku obrad  

pkt 15, projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadania z zakresu 

lokalnego transportu zbiorowego, stanowi załącznik nr  2a  do protokołu. 

 

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

20 grudnia 2019 r. dotyczący wniosku Wójta Gminy Ostróda o wprowadzenie do porządku 

obrad po pkt 15, punktu 16, tj. uchylającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 171/1, 172/2, 

172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda, stanowi załącznik nr  3a  do 

protokołu. 

 

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

20 grudnia 2019 r. dotyczący wniosku Wójta Gminy Ostróda o wprowadzenie do porządku 

obrad po pkt 16, punktu 17, tj. projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę 

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  4a  do 

protokołu. 

 

Rada Gminy Ostróda jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała zgłoszone przez Wójta Gminy 

Ostróda wnioski o zmianę porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, po przyjętych zmianach, który przedstawia 

się w następujący sposób: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XVII i XVIII sesji Rady Gminy Ostróda. 

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 r. 

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

na lata 2019 – 2032. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego 2019. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych 

należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Ostróda za pomocą 

innego instrumentu płatniczego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi 

Komunalnej w Ostródzie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Ostróda,  

w roku szkolnym 2019/2020. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 

dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Ostróda w roku szkolnym 2020 

niepubliczne formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom na drogach  

w miejscowości Idzbark. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata  

2020 – 2032. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2020 rok. 

W tym punkcie: 
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1.  Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy. 

2. Przedstawienie opinii właściwej miejscowo Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

3. Przedstawienie ostatecznej opinii i wniosków stałej komisji właściwej do spraw 

budżetu. 

4. Zgłoszenie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały przez Wójta. 

5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

6. Głosowanie ewentualnych poprawek i autopoprawek do projektu uchwały budżetowej. 

7. Odczytanie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej. 

8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadania z zakresu 

lokalnego transportu zbiorowego. 

16. Podjęcie uchwały uchylający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 171/1, 172/2, 172/47 położonych w 

obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę 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. 

18. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

19. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

20. Wolne wnioski i informacje. 

21. 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 protokołów z obrad XVII i XVIII Sesji Rady Gminy. 

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

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

głosowało 15 radnych. 

 -„za” przyjęciem protokołu oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów,  

-„wstrzymujących się” - 0 głosów.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XVII Sesji. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 20 

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

stanowi załącznik nr  5a  do protokołu. 
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Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy. 

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

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

głosowało 15 radnych. 

 -„za” przyjęciem protokołu oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów,  

-„wstrzymujących się” - 0 głosów.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XVIII Sesji. 

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

20 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XVIII sesji Rady Gminy Ostróda, 

stanowi załącznik nr  6a  do protokołu. 

 

Ad. 3. 

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

Ostróda. 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie : 

 

1. Powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi  

    pod nazwą: „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Ostróda  

    w schronisku dla bezdomnych zwierząt”, 

2. Pierwokupu nieruchomości- gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu niezabudowanej  

    nieruchomości w Ornowie, niezabudowanych  działek w Ornowie,  

3. Użyczenia części nieruchomości stanowiących własność gminy Ostróda w Tyrowie na  

    rzecz GCK-B w Samborowie, 

4. Powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę  

    przygotowawczą, 

5. Zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

    Ostróda, 

6. Zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych  

    Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych, 

7. Wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie 

     Gminy w Ostródzie, 

8. Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz innej dokumentacji dotyczącej  

    przetwarzania danych osobowych, 

9. Powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartych 

    konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. 

Inwestycje:  
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- Oświetlenie uliczne ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Szafranki, koszt I etapu 

wyniósł  78.052,73zł,  

- Zagospodarowanie plaży gminnej w Zwierzewie projekt pn: „Łączy nas turystyka”, wartość 

całej inwestycji wyniosła: 30.500,00 zł,   

- Remont zatoki autobusowej i ustawienie wiaty przystankowej w Lubajnach, -34.501,50 zł, 

- Montaż wiaty przystankowej w Starych Jabłonkach, koszt 5.166,00 zł. 

- Remont drogi w miejscowości Gierłoż, koszt 44.000,00 zł – KOWR, 

- Remont drogi w miejscowości Lubajny, koszt 68.000,00 zł – KOWR, 

- Remont drogi w miejscowości Warlity Wielkie koszt 75.000 zł – KOWR, 

- Odbiór techniczny boiska sportowo-rekreacyjnego w Samborowie, z projektu infrastruktura 

   sportowa, koszt 92.250 zł 

Spotkania, konferencje, uroczystości: 

- Gminny Dzień Wolontariusz w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Brzydowie , 

- Gala 70-lecia Wojewódzkiego Związku Tenisa Stołowego Olsztynie, 

- Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Ostróda, 

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

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

- Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP. 

- Zarząd oddziału Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej RP  

- Komisje Stałe Rady Gminy Ostróda, 

- Wojewódzkie Spotkanie Opłatkowe w Olsztynie. 

Działalność sportowa, edukacyjna, kulturalna: 

- Forum Aktywności Lokalnej pn. „MAZURSKA WIGILIA” - konferencję podsumowująca  

  cykl konkursów kulinarnych. 

- Kiermasz Bożonarodzeniowy przy Urzędzie Gminy Ostróda, 

- Wieczór wigilijny w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Samborowie, 

- Mikołajkowy Turniej Sprawnościowy pod nazwą "Razem dla Pokoju" w Szkole 

  Podstawowej im.   Żołnierza Polskiego w Durągu, 

- VIII Edycja Gminnej Ligi Halowej o Puchar Wójta. 

- V Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej – Szyldak 2019. 

- Mistrzostwa Rejonowe Szkolnego Związku Sportowego w tenisie stołowym, wygrali 

  chłopcy z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pietrzwałdzie, 

- Gmina Ostróda Piłkarskim Samorządem Roku podczas II Piłkarskiej Gali Warmińsko -  

  Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. 

Przygotowanie projektów uchwał na XIX  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. 

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 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 
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-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIX/148/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie Gminy Ostróda na 2019 r , stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 20 

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

2019 r. stanowi załącznik nr  7a  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 15 radnych, 

głosowało 15 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 XIX/149/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 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 20 grudnia 

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

Gminy Ostróda na lata 2019 – 2032, stanowi załącznik nr  8a do protokołu. 

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego 2019. 

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 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XIX/150/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie, 

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 20 

grudnia 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 2019, stanowi załącznik nr 9a  do protokołu. 

 

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych 

należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Ostróda za pomocą innego 

instrumentu płatniczego.  

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 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosy. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIX/151/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 

stanowiących dochody budżetu Gminy Ostróda za pomocą innego instrumentu 

płatniczego- stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 20 

grudnia 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat 

i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Ostróda za 

pomocą innego instrumentu płatniczego, stanowi załącznik nr 10a  do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi 

Komunalnej w Ostródzie. 

 

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 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XIX/152/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 20 

grudnia 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, stanowi załącznik nr 11a  do 

protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ostróda,  

w roku szkolnym 2019/2020. 

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 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIX/153/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ostróda, w roku szkolnym 

2019/2020 - stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 20 

grudnia 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Ostróda, w roku szkolnym 2019/2020- stanowi załącznik nr 13a  do 

protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących na terenie Gminy Ostróda w roku szkolnym 2020 niepubliczne 

formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. 

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 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIX/154/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących na terenie Gminy Ostróda w roku szkolnym 2020 niepubliczne formy 

opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat- stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 20 

grudnia 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 
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rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Ostróda w roku 

szkolnym 2020 niepubliczne formy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat- stanowi załącznik  

nr 14a  do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom na drogach  

w miejscowości Idzbark. 

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 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIX/155/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniającej 

uchwałę w sprawie nadania nazw ulicom na drogach w miejscowości Idzbark,  stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 20 

grudnia 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania nazw 

ulicom na drogach w miejscowości Idzbark,  - stanowi załącznik nr 15a  do protokołu. 

 

Ad. 12. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych. 

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 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIX/156/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących 

schroniskami dla bezdomnych-  stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 20 

grudnia 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla bezdomnych - 

stanowi załącznik nr 16a  do protokołu. 

 

Ad. 13. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020-

2032. 
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poinformował, że opinia Regionalnej Izby 

Obrachunkowej jest pozytywna.  

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

 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIX/157/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020-2032-  stanowi załącznik 

nr 13 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 20 

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

Gminy Ostróda na lata 2020-2032 - stanowi załącznik nr 17a  do protokołu. 

 

Ad. 14. 

 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2020 rok. 

 

W tym punkcie: 

1. Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy. 

 

Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda przedstawił najważniejsze założenia projektu uchwały 

budżetowej Gminy Ostróda na 2020 rok. 

Przedstawiona przez Wójta Gminy Ostróda informacja, stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Następnie Pan Wójt podziękował Pani Teresie Ołowskiej Skarbnikowi Gminy, Kierownikom 

Referatów, pracownikom urzędu oraz radnym za pracę nad projektem budżetu na 2020 rok 

oraz prosił o uchwalenie budżetu  gminy na 2020 rok. 

Uwag nie zgłoszono.  

 

2. Przedstawienie opinii właściwej miejscowo Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie wydała 

pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie uchwały 

budżetowej na 2020 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego 

w tym projekcie. 

Uchwała Nr RIO. VIII-0120-737/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Olsztynie z dnia 25 listopada 2019 r. – stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

3. Przedstawienie ostatecznej opinii i wniosków stałej komisji właściwej do spraw 

budżetu. 

Łukasz Wolf Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw 

Obywatelskich przedstawił zbiorczą- pozytywną opinię komisji w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.  
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Zbiorcza opinia Komisji Budżetu (...) - stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

4. Zgłoszenie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały przez Wójta. 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas przedstawił autopoprawkę do projektu uchwały 

budżetowej w zakresie realizacji zadania bieżącego ”Opieka nad bezdomnymi zwierzętami  

z terenu Gminy Ostróda w schronisku dla bezdomnych zwierząt” należy zabezpieczyć kwotę 

60.000zł, ponieważ wpłynęła 1 oferta przetargowa, której wysokość przekroczyła 

zabezpieczoną w budżecie kwotę. 

 

Autopoprawka do projektu budżetu gminy na  2019 r. - stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

 

Radny Dominik Serafin prosił o wyjaśnienie 7 mln złotych przychodów budżetu. 

Informacji udzieliła Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy. 

Radny Dawid Sadowski nawiązując do zgłoszonej przez Wójta Gminy Ostróda autopoprawki 

do projektu uchwały budżetowej proponował powtórzyć procedurę przetargową. 

W tej kwestii Pan Bogusław Fijas udzielił odpowiedzi. 

Więcej pytań nie zgłoszono. 

6. Głosowanie ewentualnych poprawek i autopoprawek do projektu uchwały budżetowej. 

 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną przez Pana Wójta autopoprawkę do 

projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.  

Uwag nie zgłoszono. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” przyjęciem autopoprawki oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszoną przez Wójta Gminy autopoprawkę do projektu 

uchwały budżetowej na 2020 rok.  

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 20 

grudnia 2019 r. dotyczący przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, stanowi 

załącznik nr 18a  do protokołu. 

 

7. Odczytanie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Ostróda na 2020 rok. 

8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XIX/158/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2020 rok, stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 20 

grudnia 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda 

na 2020 rok, stanowi załącznik nr 19a  do protokołu. 

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podziękował radnym za przyjęcie budżetu gminy 

Ostróda na 2019 rok. 

 

W chwili obecnej salę obrad opuścił radny Andrzej Bartnicki, aktualnie uczestniczy  

14 radnych. 

 

Ad. 15. 

Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadania z zakresu 

lokalnego transportu zbiorowego. 

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 XIX/159/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2019 r.  w sprawie  - 

powierzenia Gminie Miejskiej Ostróda zadania z zakresu lokalnego transportu 

zbiorowego -stanowi załącznik nr 19  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 20 

grudnia 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej 

Ostróda zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, stanowi załącznik nr  20a  

do protokołu. 

 

Ad. 16. 

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 171/1, 172/2, 172/47 położonych  

w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda. 

W tym punkcie głos zabrała Radca Prawny Pani Katarzyna Borowska, która poinformowała, 

że proponuje się uchylić uchwałę z uwagi na złożoną skargę Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego na uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

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

obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda. 

Na salę obrad powrócił radny Andrzej Bartnicki, uczestniczy 15 radnych. 

Uwag nie zgłoszono.  

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

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” – 0 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIX/160/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2019 r. uchylająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek ew. Nr 171/1, 172/2, 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, 

gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 20  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 20 

grudnia 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 171/1, 

172/2, 172/47 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda - stanowi załącznik nr  20a  

do protokołu. 

 

Ad. 17. 

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę 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. 

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 15 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” – 0 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2019 r.  w sprawie  - 
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę 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 21  do protokołu. 

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

20 grudnia 2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę  

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  22a  

do protokołu. 
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Ad. 18. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 19. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 20. 

Wolne wnioski i informacje.  

 

Następnie głos zabrał Pan Tomasz Chodakowski sołtys sołectwa Bałcyny, który w swoim 

wystąpieniu przedstawił właściwy obraz osób współpracujących z Panem Januszem 

Sadowskim Przewodniczącym Rady Gminy Ostróda i Klubem „Płomień Turznica”, który  

w ostatnim czasie był w złym świetle przedstawiony w mediach społecznościowych. 

 

Wójt Gminy Ostróda podziękował Panu Tomaszowi Chodakowskiemu za odwagę i 

wystąpienie. 

 

Pan Marcin Jabłonowski Sołtys sołectwa Pietrzwałd wnioskował o naprawę mostu w 

Zajączkach. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił informacje wynikające z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945  

z późn. zm.). 

Informacja stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Ad. 21 .  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XIX Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 11
55

. 

Na tym protokół zakończono. 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:          Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                   Barbara Stabińska                                     Janusz Sadowski 


