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     P R O T O K Ó Ł Nr XXV/20 

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

odbytej dnia 30 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

 

Obrady XXV 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 

obecnych w tym: Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Zastępcę Wójta Grzegorza Kastrau, 

Skarbnika Gminy Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Marzennę Koziorowską, Kierowników Referatu 

Urzędu Gminy,  radnych oraz 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. 

 

 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad.  

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami. 

4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Ostróda za rok 2019: 

W tym punkcie: 

1) debata nad raportem o stanie gminy Ostróda: 

- głosy radnych; 

- głosy mieszkańców, 

2) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda wotum 

zaufania. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia  Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r. 

W tym punkcie: 

1) wystąpienie Wójta Gminy Ostróda : 

-przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdania 

finansowego gminy za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 

2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 

o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, 

3) dyskusja nad sprawozdaniami, 

4) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2019 rok, 
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5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok, 

6) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 

o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok,  

7) dyskusja,  

8) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda 

absolutorium z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.  

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

2020 – 2032. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2020 rok. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek położonych w obrębie Mała Ruś, 

miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla obszaru działek położonych w 

obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działek nr 42/6, 42/7 i 42/8 położonych w obrębie Lubajny oraz działek nr 147 i 148 

położonych w obrębie Zwierzewo, gmina Ostróda. 

14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

16. Wolne wnioski i informacje. 

17. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.   

 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

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

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

głosowało 15 radnych. 
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 -„za” przyjęciem protokołu oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów,  

-„wstrzymujących się” - 0 głosów.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XXIV Sesji. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXV/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 czerwca 

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

nr  1a  do protokołu. 

Ad. 3. 

Sprawozdanie Wójta o pracy między sesjami, przedstawił Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda. 

W okresie między XXII a XXV Sesją Rady Gminy Ostróda wydano 35 Zarządzeń Wójta Gminy 

Ostróda. Treść Zarządzeń znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda. 

 

Inwestycje: 

 

1. Odbiór zadania inwestycyjnego w zakresie infrastruktury komunalnej tj. rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej tłoczno – grawitacyjnej i sieci wodociągowej dla zespołu działek  

w m. Samborowo -etap I i II za kwotę 885 014,14 zł. 

2. Remont dróg gminnych w miejscowościach Szyldak ul. Pocztowa koszt 79.000,00zł oraz Pietrzwałd 

37.900,00 zł, polegające na położeniu nakładki z masy bitumicznej. 

3. Remont i modernizacja obiektu w Starych Jabłonkach z przeznaczeniem na świetlicę, bibliotekę oraz 

miejsce aktywności dla lokalnych stowarzyszeń. Kwota 110 000,00zł przy wsparciu 

finansowym  Stowarzyszenia Teraz My. 

4. Realizacja projekt pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i rewitalizacja zabytkowego Parku w 

Durągu na terenie Gminy Ostróda”. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest  

w kwocie 939 995,23 zł. 

5. Podpisano umowę z Grzegorzem Kierozalskim Dyrektorem Oddziału Terenowego  

w Olsztynie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na refundację inwestycji w wysokości 742 

764,52 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Klonowo. 

6. Odbiór inwestycji  remont drogi gminnej ul. Szkolna w m. Szyldak wraz z odwodnieniem. Inwestycja 

została wykonana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, koszt wyniósł  

1 078 610,49 zł, w tym kwota dofinansowania to 621 340, 22 zł. 

7. Podpisanie umowy na realizację zadania „Budowa infrastruktury komunalnej dla terenu zabudowy 

mieszkalno – usługowej na zachód od wsi Tyrowo – sieć wodociągowa  

i kanalizacja sanitarna – etap II”. 

8. Podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

im. Józefa Piłsudskiego  w Idzbarku”. Wartość kontraktu opiewa na kwotę 6 581 803,43zł. Planowany 

termin zakończenia robót budowlanych to 30 lipca 2021r. 

9. Podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 

153123N DK16 - Tyrowo Kolonia wraz z chodnikiem, budową kanalizacji deszczowej oraz 

przebudową sieci wodociągowej".  Wartość inwestycji wyniesie około 2 470 000,00 zł z czego 1 191 

716,74 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. 

10.  Podpisanie umowy na wykonanie inwestycji przebudowy istniejącej nawierzchni drogi gminnej nr 

153037N – ul. Dworcowa wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wartość zadania wyniesie około 

885 500,00 zł z czego 426 936,05 zł to dofinansowanie  

z Funduszu Dróg Samorządowych. 
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11. Symboliczna uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej przy 

Szkole Podstawowej w Idzbarku im. Józefa Piłsudskiego. 

12.  Kluby Sportowe: GLKS Kormoran Zwierzewo, LKS Płomień Turznica, LKS Tyrowo, GKS  Iskra 

Smykówko, Góra Idzbark, MLKS Ostróda i OKŻ Ostróda otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 

000,00 zł w ramach Programu "Klub 2020". 

13. Otwarcie Miodowego Zakątka w Turznicy. Wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 21 942,00 zł. 

14. Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego rozstrzygnął dwa konkursy istotne dla rozwoju 

obszarów wiejskich – „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla“ oraz „Małe granty sołeckie 

marszałka województwa warmińsko-mazurskiego“. Dofinansowanie  

z terenu gminy Ostróda otrzymają: 

- Lipowo – wartość zadnia  24 800,00 zł, dofinansowanie 15 000,00 zł, wkład własny  

z funduszu sołeckiego 9 800,00 zł. Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu plaży w w/w 

miejscowości, 

- Lichtajny - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, wartość zadania 25 000,00 zł, dofinansowanie 

20 000,00 zł, wkład własny z funduszu sołeckiego 5 000,00 zł. 

- Konkurs fotograficzny - osobliwości przyrodnicze Gminy Ostróda w fotografii. 

- Konkurs pn. „Moje wspomnienie z Rajdu Rowerowego” - Uroczysta gala finałowa drugiej edycji 

Gminnego Samorządowego Konkursu 

 Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. 

Udział w posiedzeniu Komisji stałych Rady oraz Sesji Rady Gminy. 

Przygotowanie projektów uchwał na XXV  Sesję Rady Gminy Ostróda      

                                                                                                                  
Ad. 4. 

Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Ostróda za rok 2019. 

W tym punkcie: 

1) debata nad raportem o stanie gminy Ostróda:  

-głosy radnych; 

Radny Łukasz Nowicki odniósł się do formy i jakości przedłożonego raportu twierdząc, że jest zbyt 

mało uszczegółowiony. Radny uważa, że raport jest zbyt ogólny powinny w nim być wydatki w 

formie tabelarycznej, informacje o deficycie itp. 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że w taki sposób zostały określone przez 

ustawodawcę ramy natomiast szczegółowa realizacja i stan budżetu gminy zostały przedstawione w 

sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Dokumenty z pełną analizą budżetu znajdują 

się w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Więcej uwag nie zgłoszono. 

- głosy mieszkańców: 

W tym punkcie o zabranie głosu wnioskował Pan Mateusz Radecki, który złożył wniosek w sprawie 

udziału w debacie nad przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda raporcie o stanie gminy za 2019 

rok, jednakże z uwagi na fakt, że wniosek nie spełnia wymogów formalnych, tj. Pan Radecki nie jest 

mieszkańcem gminy wniosek został oddalony. 



5 
 

W tym punkcie Pan M. Radecki przekazał radnym pisemne wystąpienie w sprawie Raportu o stanie 

gminy, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu 

Więcej wniosków nie złożono, nikt z mieszkańców nie zgłosił uwag. 

2)głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda wotum 

zaufania. 

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” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXV/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 czerwca 

2020 r.  w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda wotum zaufania,, 

stanowi załącznik nr  2a  do protokołu. 

Uchwała Nr XXV/196/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda wotum zaufania- stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z  tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

W tym punkcie: 

1/ wystąpienie Wójta Gminy Ostróda : 

 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda Bogusławowi 

Fijasowi, który poinformował, że dokumenty podlegające przedstawieniu na niniejszej sesji, tj. 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego oraz sprawozdanie finansowe gminy za 2019 r. zostały przedłożone Państwu radnym 

w terminach ustawowych i były przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej. 

 

Następnie Wójt Gminy Ostróda przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2019 r.  

Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Uwag do przedstawionego przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdania nie zgłoszono. 
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2/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  

o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz  

z informacją o stanie mienia komunalnego. 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2019 rok. 

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-182/20  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2019 rok, stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu. 

 

3/ dyskusja nad sprawozdaniami, 

 

Przewodniczący Stałych Komisji Rady Gminy Ostróda po dokonaniu analizy sprawozdania  

z wykonania budżetu za 2019 r. sprawozdania finansowego gminy za 2019 r. oraz informacji o stanie 

mienia komunalnego, nie wnieśli uwag, tym samym wnioskowali o zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2019 r. oraz o udzielenie 

Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium. 

 

4/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2019 rok. 

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” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXV/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 czerwca 

2020 r.  w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu za 2019 rok, stanowi załącznik nr  3a  do protokołu. 

Uchwała Nr XXV/197/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania 

budżetu za 2019 rok - stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
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5/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Ostróda za 2019 rok, 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Wiśniewski przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej  

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 2019 r. 

Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 2019 

rok - stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

6/ zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie  

o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Ostróda za 2019 rok,  

 

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda w sprawie udzielenie Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 

2019 rok. 

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-297/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Olsztynie z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Ostróda w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium za 2019 rok - stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

7/ dyskusja, 

Uwag w tym punkcie nie zgłoszono. 

8/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium  

z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 

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” było - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” było - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXV/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 czerwca 

2020 r.  w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu 

gminy za 2019 rok, stanowi załącznik nr  4a  do protokołu. 
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Uchwała Nr XXV/198/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 

udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 

rok -  stanowi załącznik nr 10  do protokołu.  

 

Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju 

Gminy Ostróda a w szczególności Pani Teresie Ołowskiej Skarbnikowi Gminy Ostróda za pracę nad 

budżetem w roku 2019 i wręczył kwiaty. 

Ad. 6. 

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

2020-2032. 

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 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. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXV/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 czerwca 

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

Ostróda na lata 2020-2032, stanowi załącznik nr  5a  do protokołu. 

Uchwała Nr XXV/199/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020-2032 - stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2020 rok. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący obrad 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. 



9 
 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXV/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 czerwca 

2020 r.  w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2020 rok, stanowi 

załącznik nr  6a  do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXV/200/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmian - 

budżetu gminy Ostróda na 2020 rok -stanowi załącznik nr 12  do protokołu. 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

Uwag do projektu uchwały 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. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXV/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 czerwca 

2020 r.  w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków, stanowi załącznik nr  7a  do protokołu. 

Uchwała Nr XXV/201/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 

przyznania dotacji na prace konserwatorsko-budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków -  stanowi załącznik nr 13  do protokołu. 

 

Ad. 9. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek położonych w obrębie Mała Ruś, 

miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda. 

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. 



10 
 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXV/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 czerwca 

2020r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, gmina 

Ostróda, stanowi załącznik nr  8a  do protokołu. 

Uchwała Nr XXV/202/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda- 
stanowi załącznik nr 14  do protokołu. 

 

Ad. 10 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla obszaru działek położonych w 

obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda. 

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. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXV/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 czerwca 

2020r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla obszaru działek położonych w obrębie Mała 

Ruś, miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda, stanowi załącznik nr  9a  do protokołu. 

Uchwała Nr XXV/203/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ostróda dla obszaru działek położonych w obrębie Mała Ruś, 

miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.  

stanowi załącznik nr 15  do protokołu. 

 

Ad. 11. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda. 

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, 
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-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedłożonym projektem. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXV/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 czerwca 

2020r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda, stanowi załącznik  

nr 10a  do protokołu. 

Uchwała Nr XXV/204/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych  

w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda, stanowi załącznik nr 16  do 

protokołu. 

 

Ad. 12. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda. 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o nie czytanie całości uchwały. 

Rada na powyższe 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. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXV/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 czerwca 

2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 

położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda, stanowi załącznik  

nr 11a  do protokołu. 

Uchwała Nr XXV/205/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w 

obrębie Mała Ruś, miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda, stanowi załącznik nr 17  do 

protokołu. 

Ad. 13. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działek nr 42/6, 42/7 i 42/8 położonych w obrębie Lubajny oraz działek nr 147 i 148 położonych w 

obrębie Zwierzewo, gmina Ostróda. 
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Przewodniczący Rady złożył wniosek o nie czytanie całości uchwały. 

Rada na powyższe 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. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXV/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 30 czerwca 

2020r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 

42/6, 42/7 i 42/8 położonych w obrębie Lubajny oraz działek nr 147 i 148 położonych w obrębie 

Zwierzewo, gmina Ostróda, stanowi załącznik nr 12a  do protokołu. 

Uchwała Nr XXV/206/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 42/6, 42/7 i 

42/8 położonych w obrębie Lubajny oraz działek nr 147 i 148 położonych w obrębie 

Zwierzewo, gmina Ostróda,  stanowi załącznik nr 1  do protokołu. 

Ad. 14. 

Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

W tym punkcie nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

Ad. 15. 

Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 

W tym punkcie nikt z obecnych nie zabrał głosu. 

Ad. 16. 

Wolne wnioski i informacje. 

W tym punkcie Pan Mateusz Radecki wnioskował o zabranie głosu. 

Przewodniczący Rady odmówił udzielenia głosu. 

Następnie Pani Anna Semeniuk prosiła o udzielenie głosu. 

Pan Janusz Sadowski również nie udzielił głosu. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 
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 Ad. 17.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXV Sesję Rady Gminy 

Ostróda o godzinie 11
25

. 

Na tym protokół zakończono. 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:      Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                     Barbara Stabińska                     Janusz Sadowski 


