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  P R O T O K Ó Ł Nr XXX/20 

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

odbytej dnia 21 grudnia 2020 r. o godz. 12
00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XXX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 12
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. 

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

nieobecna Barbara Stabińska.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radną Annę Lewandowską. 

 

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przedstawia się w następujący sposób: 

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

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

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2020 r. 

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

Komunalnej w Ostródzie. 

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

2021 – 2034. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2021 rok. 

W tym punkcie: 

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. 
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7. Odczytanie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej. 

8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Gminą Ostróda a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu 

lokalnego transportu zbiorowego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części działki ew. Nr 134/1, położonej w obrębie 

Zwierzewo, gmina Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części działki ew. Nr 79/2, położonej w obrębie 

Idzbark, gmina Ostróda. 

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Ostróda na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” oraz przyjęcia „Raportu  

z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ostróda na lata 2017 – 2020”. 

12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ostróda na lata 2021-2035”. 

13. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

15. Wolne wnioski i informacje. 

16. 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 XIX Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XIX 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 Anna Lewandowska poddała pod głosowanie protokół z obrad XIX 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 XIX Sesji. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXX/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 21 

grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XIX sesji Rady Gminy Ostróda, 

stanowi załącznik nr  1a  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 : 

 

- określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności 

gruntowej nieruchomości mienia komunalnego, 

- pierwokupu nieruchomości – gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu 

nieruchomości  

w miejscowości Morliny, 

- powołania komisji przetargowej  w celu przeprowadzenia II przetargu, na sprzedaż 

zabudowanej budynkiem użytkowo-biurowo-produkcyjnym o powierzchni 0,2860 ha, 

położonej w obrębie Tyrowo, 

- nabycia działki ewidencyjnej  nieodpłatnie na rzecz Gminy Ostróda, pow. 0,0446 ha,  

położoną w obrębie Kajkowo, 

- zmian w budżecie gminy Ostróda, 

- powołania oraz organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej, 

- zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych 

Referatów i równorzędnych im komórek organizacyjnych.  

 

Inwestycje:  

1. Remont drogi w m. Lichtajny, koszt remontu wyniósł 35 000,00 zł. -zadanie 

sfinansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

2. Remont drogi w miejscowości Smykówko, koszt remontu wyniósł 135 500,00 zł. -

zadanie sfinansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

3. Dokonano odbioru technicznego dotyczącego utworzenia nowoczesnego systemu 

nawadniania na gminnym boisku sportowym w Tyrowie. Wykonawcą robót była 

firma FHU "Jutrzenka" z Lubichowa. 

 

Spotkania, uroczystości: 

1. Wizyta Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 

2. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. 

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

4. Posiedzenie Rady Fundacji „ATUT”. 

5. Posiedzenie Komisji Rozwoju i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Urzędzie 

Gminy Ostróda. 

6. Reprezentacja Gminy Ostróda kobiet w piłce nożnej zajęła 1 miejsce na 

Mistrzostwach Województwa WMZ LZS w Halowej Piłce Nożnej w Biskupcu. 

7. „Pajda Mazur” w Kątnie zdobyła I miejsce i zaszczytny tytuł MISTER CAMPING 

2020  

w ogólnopolskim konkursie. 

8. Piłkarska Gala WMZPN Pan Janusz Sadowski został zwycięzcą w kategorii Postać 

Roku Klasy Okręgowej na Warmii i Mazurach. Natomiast Michał Rutkowski LKS 

Tyrowo zwyciężył w kategorii Postać Roku A Klasy. 

 

Przygotowanie projektów uchwał na XXX  Sesję Rady Gminy Ostróda      
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Sprawozdanie wójta z pracy w okresie między sesjami, stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostróda na 2020 r. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Anna Lewandowska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXX/242/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
zmian w budżecie Gminy Ostróda na 2020 r , stanowi załącznik nr 3  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXX/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 21 

grudnia 2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 

2020 r. stanowi załącznik nr  2a  do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi 

Komunalnej w Ostródzie. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Anna Lewandowska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXX/243/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, 

stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXX/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 21 

grudnia 2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie  ustalenia stawki dotacji 

przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, stanowi załącznik nr 3a  do 

protokołu. 

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2021-2032. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
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Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Anna Lewandowska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXX/244/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2021-2032, stanowi 

załącznik nr 5  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXX/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 21 

grudnia 2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Ostróda na lata 2021-2032, stanowi załącznik nr 4a  do protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2021 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 2021 rok. 

Przedstawiona przez Wójta Gminy Ostróda informacja, stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Następnie Pan Wójt podziękował Pani Teresie Ołowskiej Skarbnikowi Gminy, Kierownikom 

Referatów, pracownikom urzędu oraz radnym za pracę nad projektem budżetu na 2021 rok 

oraz prosił o uchwalenie budżetu  gminy na 2021 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 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego 

w tym projekcie. 

Uchwała Nr RIO. VIII-0120-737/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 25 listopada 2020 r. – stanowi załącznik nr 7 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 2021 rok.  

Zbiorcza opinia Komisji Budżetu (...) - stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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4. Zgłoszenie ewentualnych autopoprawek do projektu uchwały przez Wójta. 

Uwag nie zgłoszono. 

5. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. 

W tym punkcie głos zabrał radny Andrzej Bartnicki. Wyraził zadowolenie z budżetu 

obywatelskiego, na który wpływ mają również sołectwa, poprzez decydowanie o swoich 

małych budżetach, tj. funduszu sołeckim. Ponadto duże nakłady gmina poniosła na 

skanalizowanie. Radny zauważył, iż mimo braku zapisu zadania na ul. Henrykowskiej w 

budżecie w  2020 r. to zadanie udało się zrealizować. 

 

Radny Łukasz Nowicki nawiązując do pandemii COVID-19, wyraził niepokój wobec 

pozytywnych założeń do budżetu. 

 

Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wpływy są realne i wykonane w 100%. 

 

Radny Dominik Serafin podziękowała w imieniu mieszkańców sołectwa Smykówko za 

wykonane remonty dróg gminnych współfinansowanych przez KOWR. 

 

Na tym dyskusje zakończono. 

 

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

Brak. 

 

7. Odczytanie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Ostróda na 2021 rok. 

8. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej. 

 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXX/245/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2021 rok, stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXX/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 21 

grudnia 2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda 

na 2021 rok, stanowi załącznik nr 5a  do protokołu. 

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podziękował radnym za przyjęcie budżetu gminy 

Ostróda na 2021 rok. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą 

Ostróda a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu lokalnego 

transportu zbiorowego. 

Uwag nie zgłoszono.  
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Anna Lewandowska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXX/246/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostróda a Gminą Miejską 

Ostróda w sprawie powierzenia zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego., 

stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXX/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 21 

grudnia 2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Gminą Ostróda a Gminą Miejską Ostróda w sprawie powierzenia 

zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego, stanowi załącznik nr 6a  do protokołu. 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części działki ew. Nr 134/1, położonej w obrębie 

Zwierzewo, gmina Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Anna Lewandowska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXX/247/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części działki ew. Nr 134/1, położonej w obrębie Zwierzewo, gmina Ostróda, stanowi 

załącznik nr 11  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXX/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 21 

grudnia 2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki ew. Nr 134/1, położonej w 

obrębie Zwierzewo, stanowi załącznik nr 7a  do protokołu. 
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Ad. 10.  

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części działki ew. Nr 79/2, położonej w obrębie 

Idzbark, gmina Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Anna Lewandowska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXX/248/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części działki ew. Nr 79/2, położonej w obrębie Idzbark, gmina Ostróda, stanowi 

załącznik nr 12  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXX/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 21 

grudnia 2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki ew. Nr 79/2, 

położonej w obrębie Idzbark, gmina Ostróda, stanowi załącznik nr 8a  do protokołu. 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda 

na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” oraz przyjęcia „Raportu z realizacji 

Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ostróda na lata 2017 – 2020”. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Anna Lewandowska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXX/249/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2021-2024 z 

perspektywą do roku 2028” oraz przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony 
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Środowiska dla gminy Ostróda na lata 2017 – 2020”, stanowi załącznik nr 13  do 

protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXX/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 21 

grudnia 2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028” oraz 

przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Ostróda na lata 

2017 – 2020”, stanowi załącznik nr 9a  do protokołu. 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ostróda na lata 2021-2035”. 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Sekretarz obrad Pani Anna Lewandowska poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXX/249/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 

przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy Ostróda na lata 2021-2035”, stanowi załącznik nr 14  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXX/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 21 

grudnia 2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Ostróda na lata 2021-

2035”, stanowi załącznik nr 10a  do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Radny Marek Szostek zapytał o kwestie związane z przyjmowaniem zgłoszeń na szczepienia. 

Pan Wójt wyjaśnił, że zgłoszenia będzie przyjmował Szpital Powiatowy. 

 

Ad. 14. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 15. 

Wolne wnioski i informacje.  

Radny Łukasz Wolf nawiązując do obecnie trudnej sytuacji rolników, prosił o przychylne 

wsparcie Wójta Gminy Ostróda rozpatrując wnioski o umorzenia w podatku rolnym. 
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Pan Bogusław Fijas potwierdził, że sytuacja rolników nie jest najlepsza i zapewnił, że jeśli 

takie wnioski będą wpływały przychylność ze strony urzędu będzie. 

 

Ad. 16 .  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXX Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 13
09

. 

Na tym protokół zakończono. 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:          Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                   Anna Lewandowska                             Janusz Sadowski 


