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P R O T O K Ó Ł Nr XI/15 

z obrad XI Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2014-2018 

odbytej dnia 23 października 2015r. o godz. 12:00 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

 

Obrady XI Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 12:00. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 15 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych) 

– prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał wszystkich obecnych w tym: Wójta Gminy 

Ostróda Bogusława Fijasa, Sekretarza Gminy Cezarego Wawrzyńskiego, Skarbnika Gminy 

Teresę Ołowską, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską,  radnych i sołtysów z terenu gminy 

Ostróda. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na sekretarz obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Tomasza Klimeckiego, który na 

powyższe wyraził zgodę. 

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski odczytał proponowany porządek obrad, który 

przedstawia się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad X Sesji Rady Gminy. 

3. Sprawozdanie wójta o pracy w okresie między sesjami. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 r. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2015-2029.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości Kajkowo. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki Nr 10/40 położonej w obrębie i miejscowości Morliny 

gmina Ostróda. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ostróda do realizacji zadania pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda 

Etap I km 0+950 -2+016 m. Turznica i Etap II km 3+592 – 4 + 791 m. Reszki”  

w partnerstwie z Powiatem Ostródzkim w ramach Programu Rozwoju Gminnej  

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. 

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

Ostróda. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy 

Ostróda. 

11. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów. 

12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 
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13. Wolne wnioski i informacje. 

14.  Zamknięcie obrad Sesji Rady Gminy Ostróda.             

 

Radny Mieczysław Woźny złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad dwóch punktów, tj.: 

- pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda 

- pkt 10.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy 

Ostróda.                                      

Uzasadniając złożony wniosek radny M. Woźny powiedział, że po przeanalizowaniu 

projektów uchwał i uzasadnień, zgadza się co do skargi na Przewodniczącego Rady, że Rada 

nie jest organem, który powinien rozpatrywać jednak radny uważa, że jest to ciąg dalszy 

odpowiedzi Pana Przewodniczącego na złożoną interpelację, gdyż stał się stroną. Pan Woźny 

twierdzi, że tak jak w przypadku skargi na Kierownika Referatu Oświaty, Kultury i Sportu 

powinien poinformować, że nie jest organem odpowiednim, aby udzielić odpowiedzi na 

złożoną interpelację. 

Natomiast w przypadku projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Pan M. Woźny stwierdził, że jest mylnie napisana i wnosi o jej poprawienie. Radny odczytał 

fragment z uzasadnienia do uchwały, który brzmi: „W pierwszej kolejności Rada podkreśla, 

że zgodnie z art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, każdy dowiedziawszy się o 

popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym 

prokuratora lub Policję. W sytuacji zatem, gdy skarżący w swoim przekonaniu powziął 

informację o popełnieniu przestępstwa winien zawiadomić o tym właściwe organy ścigania, o 

czym został pouczony przez Przewodniczącego Rady w odpowiedzi na interpelację z dnia 15 

maja 2015 r.,  których to czynności nie dopełnił”. 

Następnie Pan Woźny poinformował, że dn. 11.05.2015 r. na ręce Komendanta Powiatowego 

Policji w Ostródzie złożył pismo informujące, że w dniu 5.05.2015 r. skierował pismo do 

Przewodniczącego Rady zawierające informacje o Zespole Szkół w Lipowie, z których mogą 

wynikać przesłanki o popełnieniu przestępstwa. Z uwagi na ten fakt radny Mieczysław 

Woźny prosił o poprawienie uzasadnienia. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że złożony wniosek radnego zostanie poddany pod 

głosowanie. 

 

Radny Łukasz Wolf zapytał, że jeżeli były te skargi to czy je procedujemy. 

Radca Prawny Pani Katarzyna Borowska wyjaśniła, że w tym punkcie Rada jest na etapie 

ustalenia porządku obrad, dlatego wniosek Pana radnego należy przegłosować.  

 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad 

- pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda. 

 

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

głosowało 15 radnych 

-„za” wnioskiem oddano - 3 głosy, 

-„przeciw” - 12 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 
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Rada Gminy większością głosów odrzuciła wniosek radnego Mieczysława Woźny w kwestii 

zdjęcia z porządku obrad pkt 9. 

Następnie Pan Janusz Sadowski poddał pod głosowanie drugi wniosek radnego dotyczący  

zdjęcie z porządku obrad: 

- pkt 10.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy 

Ostróda.                                      

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

głosowało 15 radnych 

-„za” wnioskiem oddano - 3 głosy, 

-„przeciw” - 11 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów odrzuciła wniosek radnego Mieczysława Woźny w kwestii 

zdjęcia z porządku obrad pkt 10. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania porządek obrad XI Sesji Rady Gminy nie uległ 

zmianie. 

Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych 

projektach uchwał.  

Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę. 

                                         

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad X Sesji Rady Gminy był wyłożony 

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

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady Pan Janusz Sadowski poddał pod głosowanie protokół z obrad X sesji. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych 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 X Sesji Rady Gminy. 

Ad. 3. 

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

Zarządzenia w sprawie : 
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1. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 

Gminy Ostróda (dotyczy przejęcia zadania Karty Dużej Rodziny), 

2. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: 

„Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i chodnika ul. 

Przemysłowej i ul. Zatorze w Samborowie”, 

3. powołania obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia wyborów do 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

4. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda 
(dotyczy wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka 

ewidencyjna nr 261/2 o pow. 3,9518 ha, położoną w obrębie Kajkowo, stanowiącą własność Gminy 

Ostróda, na okres 10 lat), 

5.  pierwokupu nieruchomości, 
 (Nie skorzystano z prawa pierwokupu własności niezabudowanej działki gruntu numer 310/18 o 

powierzchni 0,2768 ha, położonej w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki), 

6. przeprowadzenia w roku 2015 inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników 

majątkowych Gminy Ostróda oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej, 

7. powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w m. Górka”. 

 

Spotkania, konferencje 

1. Zarząd Związku Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

2. Spotkanie z dyrektorami gminnych jednostek oświatowych. 

3. Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim na temat odpadów komunalnych (Morliny, 

Rudno). 

4. Uroczysta Gala pn. „Inwestycja 25-lecia na Warmii i Mazurach”-  Olsztyn. 

5. Gminny Dzień Edukacji Narodowej. 

6. Odbiór końcowy drogi „Przebudowa nawierzchni wraz z budową sieci kanalizacji 

deszczowej i chodnika ul. Przemysłowej i ul. Zatorze w Samborowie”. 

7. Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda. 

 

Przygotowanie projektów uchwał: 

15. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 r. 

16. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 

2015-2029.  

17. Projekt uchwały w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości Kajkowo. 

18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla działki Nr 10/40 położonej w obrębie i miejscowości Morliny gmina Ostróda. 

19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ostróda do realizacji zadania pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda Etap I 

km 0+950 -2+016 m. Turznica i Etap II km 3+592 – 4 + 791 m. Reszki” w partnerstwie z 

Powiatem Ostródzkim w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016 – 2019. 

 

Uwag do sprawozdania nie zgłoszono. 

Sprawozdanie wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 rok. 

Projekt uchwały przedstawiła Pani Teresa Ołowska Skarbnik Gminy. 



 

5 
 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod 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 XI/76/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. w sprawie 

zmian budżetu gminy Ostróda na 2015 rok - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2015 – 2029. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod 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 XI/77/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2015 – 2029 - stanowi 

załącznik nr 5  do protokołu. 

Ad. 6. 

Podjęcie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika w miejscowości Kajkowo. 

 

Uwag nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 



 

6 
 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” - 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XI/78/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015r.w sprawie 

wzniesienia pomnika w miejscowości Kajkowo- stanowi załącznik nr 6  do protokołu. 

Ad. 7. 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla działki Nr 10/40 położonej w obrębie i miejscowości Morliny gmina 

Ostróda. 

 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o odczytanie § 1 i § 14 projektu uchwały z uwagi na 

obszerny jej zakres. 

Rada Gminy na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 

Uwag nie zgłoszono. 

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 XI/79/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/40 

położonej w obrębie i miejscowości Morliny gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 7  do 

protokołu. 

 

Ad. 8. 

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Ostróda do realizacji zadania pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda Etap I 

km 0+950 -2+016 m. Turznica i Etap II km 3+592 – 4 + 791 m. Reszki” w partnerstwie  

z Powiatem Ostródzkim w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej na lata 2016 – 2019. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poddał pod głosowanie. 
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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 XI/80/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. w sprawie 

przystąpienia Gminy Ostróda do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda Etap I km 0+950 -2+016 m. 

Turznica i Etap II km 3+592 – 4 + 791 m. Reszki” w partnerstwie  

z Powiatem Ostródzkim w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 

Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 - stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 

 

Ad. 9. 

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

Przewodniczący Rady odczytał skargę Mieczysława Woźny złożoną dnia 6.10.2015 r. 

Skarga stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Józef Wiśniewski poinformował, że Komisja Rewizyjna 

na posiedzeniu w dniu 16.10.2015 r. uznała skargę w części dotyczącej działalności Wójta za 

bezzasadną, co do Przewodniczącego Rady odmówiła rozpatrzenia z uwagi na brak 

możliwości wnoszenia skarg na jego działalność. W zakresie działalności Kierownika 

Referatu Oświaty Kultury i Sportu wskazała, że organem właściwym do jej rozpatrzenia jest 

Wójt Gminy Ostróda. 

 

Radny Mieczysław Woźny ponowił swój wniosek i powiedział, że tę uchwałę należy dać do 

poprawienia, ponieważ w uzasadnieniu jest napisana nieprawda. Radny powiedział, że w 

swoim doniesieniu na policję poinformował, że wszystkie dokumenty które mogą na to 

wskazywać posiada urząd gminy. Władny w tym był wójt dlatego, że art. 304 § 2 Kpk mówi 

„obowiązany jest o tym niezwłocznie zawiadomić prokuraturę”. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że projekt uchwały był przedstawiony w pracach komisji, 

pracowała nad nim również Komisja Rewizyjna, dlatego należy przystąpić do głosowania. 

 

Radny Mieczysław Woźny potwierdził, że na komisjach trwała dyskusja na ten temat jednak 

pan sekretarz omawiając nie czytał uzasadnienia lecz omówił je swoimi słowami. Dlatego po 

dokładnym przeanalizowaniu uzasadnienia radny stwierdza, że jest tam zapisana nieprawda, 

dlatego prosi o poprawienie tego. 

 

Pan Cezary Wawrzyński Sekretarz Gminy zadał pytanie: „gdzie jest nieprawda”. 

 

Pan M. Woźny „że ja nie powiadomiłem organów jak  nie, przepraszam”. 
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Tu radny ponownie przeczytał fragment z uzasadnienia niniejszej uchwały i powiedział, że 

tych czynności niestety dopełnił i poinformował policję. Radny ponownie prosił o 

poprawienie uzasadnienia. 

 

Radca Prawny Katarzyna Borowska zapytała radnego, czy w takim razie wnosi o poprawkę 

do uchwały. 

Pan Woźny odpowiedział „tak”. 

Pani Borowska Radca Prawny powiedziała, że radny w piśmie do Policji zawiadomił organy 

ścigania, że wniósł interpelację do Przewodniczącego Rady, natomiast nie o możliwości 

popełnienia przestępstwa, gdyż z tego co pan odczytał nie wynika jednoznacznie. 

 

Następnie Pan Woźny odczytał pismo złożone do Komendanta Powiatowego Policji 

następującej treści: „Informuję o złożonej przeze mnie interpelacji  na ręce Przewodniczącego 

Rady Gminy Ostróda w dniu 5.05.2015 r. W wyżej wymienionym piśmie zawarte są 

informacje Zespołu Szkół w Lipowie. Z informacji tych mogą wynikać przesłanki świadczące 

o możliwości popełnieniu przestępstwa. Radny wyjaśnił, że pismo takie złożył do 

komendanta, ponieważ sam nie miał wglądu w dokumenty, pełen wgląd posiadał urząd. Na 

podstawie tej interpelacji pan wójt powinien takie doniesienie na policję złożyć twierdzi 

radny, gdyż obowiązek taki nakłada ustawa. 

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest przygotowany projekt uchwały i albo będzie on 

przyjęty albo odrzucony.  

 

Pan Woźny ponownie powtórzył, że jest napisana nieprawda. 

 

Radny Andrzej Bartnicki powiedział, że jeżeli będzie podjęta uchwała, to każdy ma prawo 

zgłosić wniosek do organu nadzoru o uchylenie uchwały.  

 

Radny Łukasz Nowicki powiedział, że to o czym mówi pan Woźny dotyczy nie treści 

uchwały lecz uzasadnienia, które jest załącznikiem do uchwały. Radny zapytał pani mecenas, 

czy można dokonać zmiany w załączniku. 

 

Radca Prawny odpowiedziała, że w przypadku tej uchwały uzasadnienie stanowi integralną 

część uchwały, więc w tym zakresie nie można wyłączyć możliwości zmiany załącznika. 

 

Radny M. Woźny prosił o zmianę uchwały i poprawienie. 

 

Przewodniczący Rady przystąpił do czytania projektu uchwały. 

 

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

głosowało 15 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów, 

-„przeciw” - 2 głosy, 

-„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 
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Uchwała Nr XI/81/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. 

rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 10  do 

protokołu. 

Ad. 10. 

Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Następnie poinformował, że w tym punkcie rozpocznie procedurę z uwagi na przedmiot 

skargi wyłączy się z głosowania. 

Radny Mieczysław Woźny wyjaśnił, że prawdą jest iż Rada w tym przypadku nie jest 

organem, który rozpatruje  skargę jednak Przewodniczący Rady odpowiedział na interpelacje 

przez co stał się stroną, ponieważ zapoznał się z nią, zaangażował osoby i poznał dokumenty. 

Wyjaśnił, że w takiej sytuacji przewodniczący nie powinien odpowiadać lecz zgodnie z art. 

231 Kpa przekazać wójtowi. Radny zgadza się co do odpowiedzi na skargę wobec pani 

kierownik, prosił o przeczytanie artykułu 237 i dostosowanie się do niego. 

Radca prawny zapytała, czy radny powołując się na ten artykuł mówi w kontekście 

interpelacji. 

Pan Woźny potwierdził. 

Salę obrad opuściła radna Barbara Stabińska, aktualnie w sesji uczestniczy 14 radnych. 

Dalej pani mecenas wyjaśniła, że w tym przypadku należy odróżnić materie, dlatego że 

kodeks postępowania administracyjnego stosowany jest w przypadku postępowania 

administracyjnego, postępowania w sprawie skarg i wniosków, ewentualnie zaświadczeń. Do 

interpelacji nie ma zastosowania, kwestie interpelacji wnoszenia i procedowania uregulowane 

są w statucie.  

Przewodniczący Rady ponownie odczytał projekt uchwały. 

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

głosowało 13 radnych, nie wziął udziału w głosowaniu Przewodniczący Rady. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 2 głosów. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XI/82/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia  23 października 2015 r.  w sprawie 

skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 11  

do protokołu. 
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Ad. 11,12,13. 

Przewodniczący Rady poinformował, o weryfikacji oświadczeń majątkowych dokonanej 

przez Urząd Skarbowy. Radni ze wskazanymi nieprawidłowościami mogą zapoznać po sesji. 

Pan Janusz Sadowski zaprosił wszystkich w dniu dzisiejszym na kolejną XII Uroczystą Sesję 

z okazji jubileuszu 680-lecia Kajkowa, która odbędzie się w Hotelu Sajmino. 

Ad. 14.  

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XI Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 12:40. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                      Tomasz Klimecki      Janusz Sadowski 


