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             P R O T O K Ó Ł Nr XXI/20 

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

                odbytej dnia 24 lutego 2020 r. o godz. 10
00

 

                    w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XXI 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, Radcę Prawnego 

Panią Katarzynę Borowską, obecnych kierowników urzędu gminy oraz radnych i sołtysów 

gminy Ostróda. 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radną Barbarę Stabińską. 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przedstawia się następujący 

sposób: 

1. Otwarcie obrad sesji. 

2. Przyjęcie protokołów z obrad XIX i XX sesji Rady Gminy Ostróda. 

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2020 rok. 

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

2020-2032. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2020 r. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie z obowiązku 

wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lichtajny na lata 2020-

2027. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

gminy Ostróda. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych  

w obrębie Górka i Kajkowo, gmina Ostróda. 
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14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek położonych przy ulicy Widok w obrębie Kajkowo gmina Ostróda. 

15. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

17. Wolne wnioski i informacje.  

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda. 

20. 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 i XX Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad XIX i XX sesji Rady Gminy były 

wyłożone do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady i są dostępne na sesji. 

Uwag do protokołów nie zgłoszono. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska poddała pod głosowanie protokół z obrad XIX 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 XIX Sesji. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 lutego 

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

załącznik nr  1a  do protokołu. 

 

Przyjęcie protokołu z obrad XX Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XX 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 XX 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 XX Sesji. 
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Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIX/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 lutego 

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

załącznik nr  2a  do protokołu. 

 

Ad. 3. 

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

Ostróda. 

1. Przekazania upoważnień do zaciągania zobowiązań dyrektorom gminnych jednostek  

    organizacyjnych, 

2. Wprowadzenia regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, 

3. - Zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne gminy w m Tyrowo,  

    - Zbycia nieruchomości mienia komunalnego w m. Smykowo, Morliny, 

    - Zbycia zabudowanej działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne  

      w m.  Jankowiec, 

4. Pierwokupu nieruchomości : Gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu nieruchomości  

    w m. Szafranki, Górka, Ornowo, 

5. Rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany  

    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek ew. Nr 141/ 169 i  

   172/48, położonych w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda, 

6. Ustalenia planu dofinansowania , maksymalnych kwot dofinansowania oraz specjalności  

    i form kształcenia na które przyznawane jest dofinansowanie na doskonalenie zawodowe 

    nauczycieli w 2020 r., 

7.  Ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz 

     sprzętu silnikowego eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy 

     Ostróda, 

8.  Powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania 

     pod nazwą: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Józefa 

     Piłsudskiego w Idzbarku”, 

9.   Powołania komisji przetargowej na sprzedaż zabudowanej działki w obrębie Turznica, 

10. Powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko 

      urzędnicze w Urzędzie Gminy Ostróda: Podinspektor do spraw drogownictwa, 

11. Wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda,  

      w m. Samborowo, Górka,  

12. Zmian w budżecie gminy Ostróda na 2020 rok, 

13. Ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na 

      rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  

      w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez  

      gminę   Ostróda, 

14. Powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego  

      z mieszkaniowego zasobu gminy Ostróda, 

15. Powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień  

      nauczyciela mianowanego. 

Inwestycje:  

-  Remont drogi w miejscowości Lubajny, 
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-  Odbiór zadania inwestycyjnego „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr153103N  

    Pietrzwałd – wieś II  wraz z kanalizacją deszczową w m. Pietrzwałd”, 

-  Remonty bieżące dróg w miejscowościach: Bednarki, Zajączki-Nowy Folwark, Wólka  

   Klonowska,Klonowo, Stare Jabłonki ul. Sosnowa. 

Spotkania, konferencje, uroczystości: 

- Zebrania sprawozdawcze Gminnych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 

- Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”, 

- Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, 

- Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, 

- Odprawa roczna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, 

- Posiedzenia Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”, 

- Zarząd Związku Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych, Koło Powiatowe w 

Ostródzie, 

- Sesja Rady Gminy Ostróda, 

- Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, 

- Komisja skarg, wniosków i petycji. 

 

Działalność sportowa, edukacyjna, kulturalna: 

-VI Gminny Zimowy Bieg – Rodzinne Bieganie w Lubajnach, 

- Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny – Mistrz Recyklingu,  

- Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w Piłce Siatkowej dziewcząt i chłopców, 

- Sportowe Ferie w Gminie Ostróda, 

- VIII edycja Gminnej Ligi Halowej o Puchar Wójta Gminy Ostróda, 

- Mistrzostwa Gminy Ostróda Szkół Podstawowych w Halowej Piłce Nożnej, 

- Szkolny Klub Sportowy – edycja 2020, 

- Uroczyste otwarcie nowej Pracowni Rehabilitacyjnej  Szpitala w Ostródzie, 

- Jubileusz 90-lecia urodzin Honorowego Obywatela Gminy Ostróda Pana Edmunda  

   Kajetanka, 

- Uroczysty Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańcom Gminy Ostróda, 

- Szkolenie dla sprzedawców i przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów 

   alkoholowych, 

- Podsumowanie kampanii profilaktycznej „Nie obrażam nie hejtuję”. 

 

Ponadto w tym punkcie Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas  przedstawił informacje na 

temat planowanych podwyżek za wywóz odpadów komunalnych. Następnie Pan Bogusław 

Fijas odniósł się do nieprawdziwych informacji, które pojawiają się w mediach, jakoby winny 

podwyżek był Wójt Gminy. Kierując się do obecnych na sesji członków Stowarzyszenia 

Kamieni Szlachetnych Wójt powiedział, że obecni przedstawiciele przyczyniają się 

konsekwentnie do szkalowania i ewidentnego dokuczania.   

Dalej Pan Fijas przedstawił działania statutowe związku Gmin „Czyste Środowisko”, które 

zostały określone ponad 20 lat temu, kiedy utworzono związek. Pan Wójt przedstawił 

kalkulacje planowanej podwyżki i uzasadnił jej składowe.  

 

Następnie przedstawiciele Rady wręczyli podziękowania w związku z przejściem na 

emeryturę obecnemu na sesji Panu Zbigniewowi Tomczykowi. 
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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 2020 rok. 

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 większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXI/165/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie 

zmian w budżecie gminy Ostróda na 2020 rok - stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXI/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 lutego 

2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r., stanowi 

załącznik nr 3a do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2020-2032. 

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 - 15 głosów, 

-„przeciw” – 0 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXI/166/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020-2032- stanowi 

załącznik nr 5  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXI/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 lutego 

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

Gminy Ostróda na lata 2020-2032, stanowi załącznik nr 4a do protokołu. 

 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 



 

6 
 

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 XXI/167/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie 
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXI/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 lutego 

2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 5a do protokołu. 

 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 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 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 XXI/168/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie sieci 

publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Ostróda, stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXI/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 lutego 

2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostróda, stanowi 

załącznik nr 6a do protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2020 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 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 
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-„przeciw” – 0 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXI/169/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie 

uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2020 r. , stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXI/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 lutego 

2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2020 r. , 

stanowi załącznik nr 7a do protokołu. 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Ostróda. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do projektu uchwały zostały naniesione poprawki 

zgłoszone na komisjach a następnie 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 - 11 głosów, 

-„przeciw” – 1 głos, 

-„wstrzymujących się” – 3 głosy. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXI/170/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda, stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXI/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 lutego 

2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

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

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie  

z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok. 

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, 
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-„przeciw” – 0 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXI/171/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie 

zwolnienia Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie z obowiązku wpłaty do budżetu 

nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok, stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXI/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 lutego 

2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Obsługi Komunalnej w 

Ostródzie z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok. stanowi 

załącznik nr 9a do protokołu. 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lichtajny na lata 

2020-2027. 

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 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXI/172/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie 

zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lichtajny na lata 2020-2027- stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXI/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 lutego 

2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Lichtajny na lata 2020-2027, stanowi załącznik nr 10a do protokołu. 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 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 15 radnych, 

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” – 0 głos, 
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-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXI/173/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie 

oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Ostróda - stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXI/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 lutego 

2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 11a do protokołu. 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych  

w obrębie Górka i Kajkowo, gmina 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 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 XXI/174/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych  

w obrębie Górka i Kajkowo, gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXI/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 lutego 

2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze 

działek położonych w obrębie Górka i Kajkowo, gmina Ostróda- stanowi załącznik nr 12a do 

protokołu. 

Ad.14. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działek położonych przy ulicy Widok w obrębie Kajkowo gmina Ostróda. 

Przewodniczący Rady z uwagi na duży zakres projektu uchwały wnioskował o odczytanie § 1 

i § 14 i 15. 

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

-„przeciw” – 0 głos, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXI/175/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

położonych przy ulicy Widok w obrębie Kajkowo gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 

14 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXI/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 lutego 

2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych przy ulicy Widok w obrębie 

Kajkowo gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 12a do protokołu. 

Ad. 15. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

Nie zgłoszono. 

Ad. 16. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

Nie zgłoszono. 

Ad. 17. 

Wolne wnioski i informacje. 

W tym punkcie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Mateuszowi Radeckiemu, który 

nawiązując do wypowiedzi Pana Wójt, prosił aby nie mówił, że stowarzyszenie szkaluje 

działania samorządu, ponieważ na chwilę obecną nie ma żadnych wyroków sądowych. 

Przewodniczący Rady zarządził 5 min. przerwy. 

W trakcie przerwy na salę obrad przybyli Honorowi Obywatele Gminy Ostróda oraz 

zaproszenie goście. 

Po przerwie. Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu 18 porządku obrad. 

Aktualnie w sesji uczestniczy 14 radnych, salę obrad opuścił Dawid Sadowski. 

Ad.18. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda. 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda odczytał wniosek o nadanie tytułu Honorowego 

Obywatelstwa Gminy Ostróda Panu Andrzejowi Dowgiałło. 

  

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. 
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Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XXI/176/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie nadania 

Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXI/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 lutego 

2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy 

Ostróda - stanowi załącznik nr 14a do protokołu. 

Ad. 19. 

Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda. 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda odczytał wniosek o nadanie tytułu Honorowego 

Obywatelstwa Gminy Ostróda Panu Henrykowi Orfingerowi. 

 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 XXI/177/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie nadania 

Honorowego Obywatelstwa Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXI/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 lutego 

2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy 

Ostróda - stanowi załącznik nr 15a do protokołu. 

Ad. 20 . 

  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXI Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 12
00

. 

Na tym protokół zakończono. 

   Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:          Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                     Barbara Stabińska,                              Janusz Sadowski 


