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  P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/21 

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

odbytej dnia 12 lutego 2021 r. o godz. 13
00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13
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, Radcę Prawnego 

Panią Katarzynę Borowską. 

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

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radną Barbarę Stabińską. 

 

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

 

1. Otwarcie obrad sesji. 

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

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami. 

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

na lata 2021 – 2034. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2021 r. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej „KZN-Północ”  sp. z o.o. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów  

w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy  

w Ostródzie. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze w miejscowości Międzylesie. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

pomników przyrody. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

znajdujących się na terenie Gminy Ostróda. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia cmentarza komunalnego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie  

należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ostróda 
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lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, a 

także wskazania organu uprawnionego do ich udzielania. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2021 r. 

15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

17. Wolne wnioski i informacje. 

18. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.   

 

Następnie Przewodniczący Rady  złożył wniosek o nie czytanie podstaw prawnych  

w przygotowanych projektach uchwał. Zgłoszony wniosek został przyjęty przez Radę Gminy 

jednogłośnie. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad XXX Sesji Rady Gminy. 

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

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXXI/2021 Rady Gminy Ostróda w dniu 12 

lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXX sesji Rady Gminy Ostróda, stanowi 

załącznik nr  1a  do protokołu. 

 

 

Ad. 3. 

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

Ostróda. 

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda w sprawie : 

 

- powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki w Kątnie, 

- powiadomienia mieszkańców oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat 

podziału   

   sołectwa Brzydowo i utworzenia sołectwa Ryńskie wraz z nadaniem mu statutu, 

-  realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Ostróda na rok 2021, 
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- maksymalnej wysokości dopłat i świadczeń finansowych z Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych oraz wysokości dopłat przyznawanych osobom uprawnionym na 2021 

rok, 

- pierwokupu nieruchomości (gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu niezabudowanej  

   nieruchomości na działce w Morlinach), 

- wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych  

   o wartości mniejszej  niż 130 000 zł. 

- powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki w Samborowie, 

- ustalenia w okresie wakacyjnym przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów  

  przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę, 

- utworzenia Gminnego Biura Spisowego.  

 

Spotkania, Konkursy: 

1. Korespondencyjne Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego 

„Czyste Środowisko”. 

2. Spotkanie z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorek Zabytków. 

3. Spotkanie z prezesem Animex Foods Sp. z o.o. Oddział w Morlinach. 

4. Spotkanie z Doradcą Krajowego Zasobu Nieruchomości Panem Pawłem Krassowskim. 

5. Gala Złote Żarówki, wyróżnienie dla Pani Anny Lewandowskiej w kategorii 

Społeczniczka Roku 2020. 

6. Konkurs Fotograficzny dla mieszkańców i sympatyków gminy Ostróda. 

7. Otwarcie konkursu na realizację zadań publicznych. 

8. Gminy Ostróda po raz trzeci odniosła zwycięstwo w kategorii "Piłkarski Samorząd 

Roku". 

9. Otwarcie Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

10. Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie zaprasza do udziału w 

inicjatywie „Ludzie z pasją”. 

11. Nabór na Rachmistrzów Spisowych – termin do 16.02.2021 r. 

 

Prace remontowe świetlic: 

- dostosowanie pomieszczeń szkoły w Lipowie do świetlicy wiejskiej,| 

- dostosowanie sklepu do świetlicy wiejskiej w Nastajkach, 

-  remont kuchni i pomieszczeń świetlicy w Turznicy, 

-  remont świetlicy w Międzylesiu. 

 

Przygotowanie projektów uchwał na XXX  Sesję Rady Gminy Ostróda      

Sprawozdanie wójta z pracy w okresie między sesjami, stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 

2021 – 2034. 

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 XXXI/251/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie, 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2021 – 2034, stanowi 

załącznik nr 3  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXXI/2021 Rady Gminy Ostróda w dniu 12 lutego 

2021 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2021 – 2034, stanowi załącznik nr  2a  do protokołu. 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżetu Gminy Ostróda na 2021 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. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXI/252/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 

zmian w budżetu Gminy Ostróda na 2021 r., stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXXI/2021 Rady Gminy Ostróda w dniu 12 lutego 

2021 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżetu Gminy Ostróda na 2021 r. 

stanowi załącznik nr  3a  do protokołu. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy 

Mieszkaniowej „KZN-Północ”  sp. z o.o. 

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. 

Uchwała Nr XXXI/254/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ”  sp. z 

o.o., stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXXI/2021 Rady Gminy Ostróda w dniu 12 lutego 
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2021 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej 

Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Północ”  sp. z o.o. stanowi załącznik nr  4a  do protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków 

Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów  

w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o. 

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. 

Uchwała Nr XXXI/255/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej 

Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o. , stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXXI/2021 Rady Gminy Ostróda w dniu 12 lutego 

2021 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie 

ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów  

w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” Sp. z o.o., stanowi 

załącznik nr  5a  do protokołu. 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w 

Ostródzie. 

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. 

Uchwała Nr XXXI/256/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie. , 

zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Ostródzie, stanowi załącznik nr 7  

do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXXI/2021 Rady Gminy Ostróda w dniu 12 lutego 

2021 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Rynku 

Pracy w Ostródzie, stanowi załącznik nr  6a  do protokołu. 
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Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze w miejscowości Międzylesie. 

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. 

Uchwała Nr XXXI/256/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 

nadania nazwy ulicy na drodze w miejscowości Międzylesie, stanowi załącznik nr 8  do 

protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXXI/2021 Rady Gminy Ostróda w dniu 12 lutego 

2021 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na drodze w miejscowości 

Międzylesie, stanowi załącznik nr  7a  do protokołu. 

Ad .10. 

Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

pomników przyrody. 

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. 

Uchwała Nr XXXI/257/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 

uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody, stanowi 

załącznik nr 9  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXXI/2021 Rady Gminy Ostróda w dniu 12 

lutego 2021 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych pomników przyrody, stanowi załącznik nr  8a  do protokołu. 

 

Ad. 11.  

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

znajdujących się na terenie Gminy Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady wnioskował o odczytanie § 1,10,12 i 13 z uwagi na duży zakres 

projektu uchwały. 
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Rada na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

 

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 XXXI/258/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na 

terenie Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXXI/2021 Rady Gminy Ostróda w dniu 12 

lutego 2021 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr  9a  do 

protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia cmentarza komunalnego. 

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. 

Uchwała Nr XXXI/259/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie, 

zamknięcia cmentarza komunalnego, stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXXI/2021 Rady Gminy Ostróda w dniu 12 lutego 

2021 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zamknięcia cmentarza komunalnego, stanowi 

załącznik nr  10a  do protokołu. 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie  

należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ostróda lub jej 

jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, a także 

wskazania organu uprawnionego do ich udzielania. 

Przewodniczący Rady wnioskował o odczytanie § 1 i 13 projektu uchwały. 

Rada na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 
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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. 

Uchwała Nr XXXI/260/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie  należności pieniężnych o 

charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Ostróda lub jej jednostkom 

organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, a także wskazania 

organu uprawnionego do ich udzielania, stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXXI/2021 Rady Gminy Ostróda w dniu 12 lutego 

2021 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg 

w spłacie  należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie 

Ostróda lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, 

a także wskazania organu uprawnionego do ich udzielania, stanowi załącznik nr  11a  do 

protokołu. 

Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2021 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. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXXI/261/2021 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2021 r. , stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXXI/2021 Rady Gminy Ostróda w dniu 12 lutego 

2021 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2021 r., 

stanowi załącznik nr  12a  do protokołu. 

Ad. 15. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Radny Marek Szostek zapytał o kwestie związane z przyjmowaniem zgłoszeń na szczepienia. 
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Pan Wójt wyjaśnił, że zgłoszenia będzie przyjmował Szpital Powiatowy. 

 

Ad. 16. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Nie zgłoszono. 

 

Ad. 17. 

Wolne wnioski i informacje.  

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

wsparcie dla rolników rozpatrując wnioski o umorzenia w podatku rolnym. 

 

Pan Bogusław Fijas potwierdził, że sytuacja rolników nie jest najlepsza i zapewnił, że jeśli 

takie wnioski będą wpływały przychylność ze strony urzędu będzie. 

 

Ad. 18 .  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXI Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 13
35

. 

Na tym protokół zakończono. 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:          Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Barbara Stabińska                                Janusz Sadowski 


