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  P R O T O K Ó Ł Nr VI/19 

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

odbytej dnia 22 marca 2019 r. o godz. 13:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady VI Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00. 

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 Bogusława Fijasa, Zastępcę 

Wójta Grzegorza Kastrau, Skarbnika Gminy Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Katarzynę 

Borowską, obecnych kierowników urzędu gminy oraz radnych i sołtysów z terenu gminy 

Ostróda. 

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

(Dominik Serafin- wygaśnięcie mandatu). 

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. 

Następnie Przewodniczący Rady zapytał o ewentualne zmiany do porządku obrad. 

 

Wójt Gminy Ostróda zgłosił następujące wnioski do porządku obrad: wprowadzenie do 

porządku obrad dwóch projektów uchwał, tj.  

- Projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Brzydowie. 

- Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Nr XXXIX/317/2018 Rady 

Gminy Ostróda  z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. 

Ostróda. 

 

Więcej wniosków nie zgłoszono. Przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi 

wnioskami. 

Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała pod głosowanie wniosek Wójta Gminy 

Ostróda o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania imienia 

Szkole Podstawowej w Brzydowie. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” przyjęciem wniosku oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” był - 0 głosów. 
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Rada Gminy Ostróda jednogłośnie przyjęła zgłoszony przez Wójta Gminy Ostróda wniosek. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 marca 

2019 r. w sprawie wniosku Wójta Gminy Ostróda o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Brzydowie, stanowi 

załącznik 1a do protokołu. 

Następnie Sekretarz obrad Pani Barbara Stabińska poddała pod głosowanie wniosek Wójta 

Gminy Ostróda o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego na uchwałę Nr XXXIX/317/2018 Rady Gminy Ostróda  z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda. 

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

głosowało 14 radnych. 

-„za” przyjęciem wniosku oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” było - 0 głosów. 

Rada Gminy Ostróda jednogłośnie przyjęła zgłoszony przez Wójta Gminy Ostróda wniosek. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 marca 

2019 r. w sprawie wniosku Wójta Gminy Ostróda o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę Nr XXXIX/317/2018 Rady 

Gminy Ostróda  z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. 

Ostróda, stanowi załącznik 2a do protokołu. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał nowy porządek obrad, po przyjętych zmianach, 

który przedstawia się w następujący sposób: 

1.   Otwarcie obrad sesji. 

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

3.   Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami. 

4.   Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych 

       Jabłonkach. 

5.   Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Brzydowie. 

6.   Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę Nr XXXIX 

/317/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo  

i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu Honorowego Obywatelstwa  

      Gminy Ostróda. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie 

     Gminy Ostróda. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych 

instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum 

Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie oraz nadania jej statutu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 

2019 r. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na 2019 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2019-2032. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat 

rocznych z tytułu trwałego zarządu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej  

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Ostróda. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z 

zakresu administracji rządowej. 

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania  

i wysokości diet radnych Rady Gminy Ostróda oraz zasad zwrotu kosztów podróży 

służbowych przysługujących radnym. 

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. 

W chwili obecnej salę obrad opuścił radny Andrzej Bartnicki. Aktualnie w sesji uczestniczy 

13 radnych. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad V Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad V sesji Rady Gminy był wyłożony 

do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady jak i dostępny jest na sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
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Sekretarz obrad Barbara Stabińska poddała pod głosowanie protokół z obrad V sesji. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

 -„za” przyjęciem protokołu oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów,  

-„wstrzymujących się” - 0 głosów.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad IV Sesji. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 marca 

2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu z obrad V sesji Rady Gminy Ostróda, stanowi załącznik 

nr  3a  do protokołu. 

 

Ad. 3. 

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

Ostróda. 

1. Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej na III przetarg ustny 

nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki ewidencyjnej Nr 18/4 o 

powierzchni 2,6665 ha, położonej w obrębie Szyldak, 

2. Zarządzenie w sprawie odwołania i powołania nowego członka Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda, 

3. Zarządzenie w sprawie pierwokupu nieruchomości ( Gmina nie skorzystała z prawa 

pierwokupu działek w Morlinach), 

4. Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. koordynacji i realizacji projektu pn.: 

„Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w Gminie Ostróda”, 

5. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania informacji 

dodatkowej przez jednostki organizacyjne gminy Ostróda, 

6. Zarządzenie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia 

publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Dostawa odzieży ochronnej w 

ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji 

kluczowych w klasach I-VI. 

 

Spotkania, konferencje 

1. Spotkanie z mieszkańcami Ornowa i Grabinka odnośnie budowy kanalizacji. 

2. Konferencja „ Prosto o PROW WiM 2014-2020 przykłady wykorzystania Funduszy 

Europejskich”. 

3. Konferencja „Samorząd Partnerem Przedsiębiorców /aspekty prawne i podatkowe/. 

4. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ostródzie oraz spotkanie 

organizacyjne  Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Dla KPP SP w Ostródzie 

5. Konferencja „ Aktywne kobiety na obszarach wiejskich”. 

6. Gminna Gala I Edycja Konkursu Samorządowego Nastolatków „Ośmiu wspaniałych”  

w Samborowie. 

7. Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Bezpieczne przebywanie na zamarzniętych 

akwenach” 

8. Statutowe Plenarne Posiedzenie Rady Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS. 

9. Spotkanie Rady Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT”. 

10. Podpisanie umowy na realizację inwestycji: 

-  Centrum Aktywności Społecznej w Lubajnach, Budowa sieci wodociągowej 
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Grabinek kol., Rozbudowa sieci wodociągowej m. Kajkowo ul. Bukowa, Przebudowa 

sieci wodociągowej w m. Kajkowo ul. Henrykowska. 

 

 

Przygotowanie projektów uchwał na VI sesję Rady Gminy Ostróda      

                                                                                                                  

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

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych 

Jabłonkach. 

Projekt uchwały odczytał Pan Janusz Sadowski Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Uwag nie zgłoszono. 

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

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” -   1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VI/49/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie likwidacji 

Szkoły Podstawowej im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach  -stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 marca 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Synów 

Pułku w Starych Jabłonkach, stanowi załącznik nr 4a  do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Brzydowie. 

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 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VI/50/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie 

nadania imienia Szkole Podstawowej w Brzydowie, stanowi załącznik nr 5  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 marca 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w 

Brzydowie, stanowi załącznik nr  5a  do protokołu. 
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Ad. 6. 
Podjęcie uchwały w sprawie Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na 

uchwałę Nr XXXIX /317/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. 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 13 radnych, 

głosowało 13 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 VI/51/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2019 r.  w sprawie 
Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę Nr XXXIX 

/317/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. 

obrębu Lubajny gm. Ostróda - stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 marca 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę  

Nr XXXIX /317/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. 

obrębu Lubajny gm. Ostróda, stanowi załącznik nr  6a do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia Regulaminu Honorowego Obywatelstwa 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 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie 

określenia Regulaminu Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda - stanowi załącznik 

nr 7  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji V/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 marca 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia Regulaminu Honorowego 

Obywatelstwa Gminy Ostróda,  stanowi załącznik nr  7a  do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich 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 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie 

Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda - stanowi 

załącznik nr 8  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 marca 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich 

na terenie Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr  8a  do protokołu. 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji 

kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 

w Samborowie oraz nadania jej statutu. 

 

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 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosy. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka 

Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku i utworzenia instytucji 

kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie oraz nadania jej 

statutu - stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 marca 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia 

samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum 

Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie oraz nadania jej statutu , stanowi załącznik nr  9a   

do protokołu. 

 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

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

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie 

uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2019 r., stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 marca 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2019 r. 

stanowi załącznik nr  10a  do protokołu. 

 

Ad. 11 

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

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy Ostróda 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

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

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr VI/56/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmian 

budżetu Gminy Ostróda na 2019 rok , stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 marca 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ostróda na lata 2019 – 

2032, stanowi załącznik nr  11a  do protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2019 – 2032. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

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

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019 – 2032, stanowi załącznik 

nr 12 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 marca 

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

Gminy Ostróda na lata 2019 – 2032, stanowi załącznik nr  12a  do protokołu. 

 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych  

z tytułu trwałego zarządu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

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

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 marca 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od 

opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,  stanowi załącznik nr  13a  do protokołu. 
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Ad. 14. 

Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej  

z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

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

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie 

warunków udzielenia bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 marca 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie  warunków udzielenia bonifikaty od opłaty 

jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Ostróda,  

stanowi załącznik nr  14a  do protokołu. 

 

Ad. 15. 

Podjęcie uchwały w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy 

Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub na czas nieoznaczony. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

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

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony, stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 marca 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie  zasad nabywania, zbywania i obciążania 
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nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowi załącznik nr  15a  do 

protokołu. 

 

Ad. 16. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu 

administracji rządowej. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

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

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie 

przejęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, 
stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 marca 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia 

spraw z zakresu administracji rządowej, stanowi załącznik nr 16a  do protokołu. 

 

Ad. 17. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości 

diet radnych Rady Gminy Ostróda oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych 

przysługujących radnym. 

  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

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

 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, 

głosowało 13 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 marca 2019 r.  zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalania zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy 

Ostróda oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym, stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji VI/2019 Rady Gminy Ostróda w dniu 22 marca 

2019 r. dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania zasad 

przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Ostróda oraz zasad zwrotu kosztów 

podróży służbowych przysługujących radnym, stanowi załącznik nr 17a  do protokołu. 
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Ad. 18. 

 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

 

Radny Dominik Serafin prosił o udzielenie informacji o podjętych działaniach ze strony 

gminy w zakresie składania wniosków o środki z budżetu państwa na remonty dróg. Radny 

dodał, że media nagłaśniają informacje określając termin do 15.05.2019 r.  

 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda poinformował, że termin składania wniosków jest 

do 12.04.2019 r., gminy mogą złożyć dwa wnioski. W tym roku w ramach tych środków 

będzie realizowana inwestycja w Lubajnach. Zleconych zostało kilka dokumentacji 

technicznych na drogi, m. inn. w Tyrowie, Samborowie i Klonowie.  Po analizie uzgodniono, 

że wnioski zastaną złożone na remont drogi na ul. Szkolnej w Szyldaku i remont drogi w 

Pietrzwałdzie. Pan Wójt zapewnił, że obydwa wnioski mają szansę i nadmienił, że kolejny 

nabór będzie prawdopodobnie we wrześniu i wówczas będą prowadzone kolejne analizy w 

zakresie remontów dróg na terenie gminy Ostróda, tak aby skutecznie pozyskać środki. 

Analiza nie wynika z pierwszoplanowych potrzeb, lecz z realnej szansy i z tego powinni się 

wszyscy rozliczać. Ponadto Pan Wójt poinformował, że Powiat będzie składał wniosek na 

drogę od Zajączek do Wygody, który ma duże szanse i gmina będzie partycypować w 

kosztach budowy drogi. 

 

Więcej zapytań nie było. 

 

Ad. 19. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. Nie zgłoszono interpelacji. 

W tym punkcie głos zabrał Wójt Gminy Ostróda, który przedstawił informacje na temat 

bieżących działań w zakresie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie Mała Ruś. Pan Wójt powiedział : „Rada Gminy Ostróda podjęła 

uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na działkach  

w obrębie Mała Ruś, firma zewnętrzna przygotowuje gminie projekt planu, który trwa ok. 

roku. Następnie plan zatwierdzany jest przez szereg instytucji jest czas na to, żeby 

mieszkańcy mogli wnieść uwagi, zmiany do planu. Wnioskodawcą jest właściciel działki 172 

przy ul. Wypoczynkowej”. Następnie Pan Fijas poinformował, że wpłynął protest z uwagami, 

że gmina nie konsultuje się w tej sprawie z mieszkańcami i narusza prawo. Wyjaśnił, że 

odbyło się spotkanie z mieszkańcami na którym zarzucono wójtowi działania korupcyjne. 

Następnie Wójt nadmienił, że sąsiedzi kupując swoje działki, gdzie plan był wykonany  

w 2002 r. i zakładał usługi turystyczne, hotele, pensjonaty, dziś właściciel wystąpił  

o ewentualne rozszerzenie o zabudowę apartamentową, co w planie wpisane jest jako 

zabudowa wielorodzinna, uwzględnione będą wszystkie ograniczenia, które wpisane są w 

studium. Wójt zapewnił, że będzie czas na konsultacje nad planem i dodał, że nie wyobraża 

sobie, żeby na tym etapie podejmowane działania kilku osób miały zakłócić prace, które 

zostały już zlecone. Gmina, Wójt, Rada jest po to, aby harmonijnie rozwijała się gmina. Tam 

gdzie są atrakcyjne tereny właściciele działek mają zagwarantowane prawo aby występowali 

o zmiany, gmina ma prawo aby zmiany przyjąć bądź odrzucić. Dalej Pan Fijas powiedział, że 

odczuwa, że działania ze strony mieszkańców są polityczne, że „wójt łamie prawo”. Wójt 
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zapewnił, że żadne prawo nie jest łamane i wyjaśnił, że przedstawia informacje po to, aby 

mieszkańcy mieli pełną wiedzę bezpośrednio od wójta, gdyż pisma trafiają do 

Przewodniczącego Rady, Zastępcy Wójta, tak jakby wójt nie miał wpływu. Pan Fijas 

zapewnił, że jako wójt ma wpływ i jest nie tylko po to, żeby wyrażać swoją opinię ale przede 

wszystkim przestrzegać prawa. 

Przewodniczący Rady podziękował za wystąpienie Panu Wójtowi i dodał, że zapewne temat 

wróci do pracy na komisjach stałych Rady Gminy. 

Pan Bogusław Fijas zaprosił wszystkich obecnych na uroczyste spotkanie z okazji Dnia 

Sołtysa w Hotelu Sajmino o godz. 15.30 oraz wspomniał o organizowanym w dniu 

29.03.2019 r. przez Pana Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa, Warmińsko-

Mazurskiego Dnia Sołtysa.  

Pan Henryk Krużewski Sołtys sołectwa Morliny podziękował za dofinansowanie środków do 

placu zabaw i wnioskował o dosypanie ziemi na poboczu przy wyremontowanej drodze w 

Morlinach. 

Wójt Gminy Ostróda przyjął wniosek do realizacji. 

Radny Łukasz Wolf podziękował jednostce OSP Samborowo i OSP Turznica, które swoim 

szybkim działaniem zapobiegło nieszczęściu i ugasiło pożar fermy drobiu. 

 Ad. 20. 

Wolne wnioski i informacje. 

 

Ad. 21 .  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął VI Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 14
30

. 

Na tym protokół zakończono. 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Barbara Stabińska      Janusz Sadowski 


