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nr uchwały w sprawie uwagi

XX XX/151/2020 zmiany w WPF Gminy Grunwald na lata 2020-2032 30.01.2020 uchwalona/wykonana 30.01.2020

XX XX/152/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grunwald na 2020 30.01.2020 uchwalona/wykonana 30.01.2020

XX XX/153/2020 30.01.2020 30.01.2020

XX XX/154/2020 30.01.2020 uchwalona/wykonana 30.01.2020

XX XX/155/2020 30.01.2020 uchwalona/wykonana 30.01.2020

XX XX/156/2020 30.01.2020 uchwalona/wykonana 30.01.2020

XXI XXI/157/2020 zmiany w WPF Gminy Grunwald na lata 2020-2032 27.02.2020 uchwalona/wykonana 27.02.2020

XXI XXI/158/2020 27.02.2020 uchwalona/wykonana 29.02.2020

XXI XXI/159/2020 27.02.2020 uchwalona/wykonana 29.02.2020

XXI XXI/160/2020 sprawie szczegółowych zasad ustalania czynszów regulowanych 27.02.2020 uchwalona/

XXI XXI/161/2020 27.02.2020 uchwalona/wykonana 29.02.2020

XXI XXI/162/2020 27.02.2020 uchwalona/wykonana 29.02.2020

XXI XXI/163/2020 27.02.2020 uchwalona/wykonana 29.02.2020

XXI XXI/164/2020 27.02.2020 uchwalona/wykonana 29.02.2020

XXI XXI/165/2020 27.02.2020 uchwalona/wykonana 29.02.2020

nr 
protokołu

termin 
wykonania

przebieg realizacji 
uchwały

data 
wykonania

rozstrzygnięcie 
nadzorcze RIO

rozstrzygnięcie 
nadzorcze RIO

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na rzecz 
Banku Spółdzielczego w Olsztynku na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Grunwald 

uchwalona/
wykonana/ 
UCHYLONA

Obowiązuje 
XXI/168/2020 

sprawie wyrażenia zgody na  sprzedaż  nieruchomości 
niezabudowanej w trybie przetargu nieograniczonego działki 13/4 
obręb Gierzwałd 

roku w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet 
przysługujących radnym oraz sołtysom w Gminie Grunwald 

rozstrzygnięcie 
nadzorcze - ZMIANA 
UCHWAŁY NA 
XXI/171/2020

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Grunwald na rok szkolny 2019/2020 

OGŁOSZONO DZ 
URZ

rozstrzygnięcie 
nadzorcze 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/152/2020 Rady Gminy Grunwald 
z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
Grunwald na 2020 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/158/2020 
Rady Gminy Grunwald 

OGŁOSZONO DZ 
URZ

w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – księgowej dla 
samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Grunwald 

stwierdzono 
nieważność

sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji 
celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków z budżetu Gminy Grunwald w roku 2020 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność 
Gminy Grunwald nieruchomości niezabudowanej położonej w 
obrębie geodezyjnym Grunwald działka nr 8/4 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 
po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat – GARAŻE

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej w trybie przetargu nieograniczonego działka nr 290 
obręb Mielno 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości 
niezabudowanej w trybie przetargu nieograniczonego działka nr 112 
obręb Dylewo 



2020

Strona 2

XXI XXI/166/2020 27.02.2020 uchwalona/wykonana 29.02.2020

XXI XXI/167/2020 27.02.2020 uchwalona/wykonana 29.02.2020

XXI XXI/168/2020 27.02.2020 uchwalona/wykonana 29.02.2020

XXI XXI/169/2020 w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Gminy Grunwald 27.02.2020 uchwalona/wykonana 29.02.2020

XXI XXI/170/2020 27.02.2020 uchwalona/wykonana 29.02.2020

XXI XXI/171/2020 27.02.2020 uchwalona/wykonana 29.02.2020

XXII XXI/172/2020 27.04.2020

XXII XXI/173/2020 27.04.2020

XXII XXI/174/2020 27.04.2020

XXII XXI/175/2020 27.04.2020 uchwalona/wykonana

XXII XXI/176/2020 27.04.2020

XXII XXI/177/2020 27.04.2020 uchwalona/wykonana

XXII XXI/178/2020 27.04.2020 uchwalona/wykonana

XXIII XXIII/179/2020  w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy 13.05.2020 uchwalona/wykonana 13.05.2020

XXIII XXIII/180/2020 13.05.2020 uchwalona/wykonana 13.05.2020

XXIV XXIV/181/2020 26.05.2020

XXIV/182/2020 26.05.2020

XXIV/183/2020 26.05.2020

XXIV/184/2020 26.05.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 
po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat działek 255/21 
255/22 obręb Stębark 

w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingu na działce nr 
255/21 i 255/22 obręb Stębark 

rozstrzygnięcie 
nadzorcze 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na rzecz Banku 

Spółdzielczego w Olsztynku na nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Grunwald

w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom 
Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie 

w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przysługujących 
radnym oraz sołtysom w Gminie Grunwald 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Grunwald na 2020 rok. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Grunwald

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grunwald na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-

2026 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/222/2017 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w 

Gierzwałdzie z dnia 31 marca 2017r. sprawie umieszczania reklam na terenach, budynkach i innych 

obiektach i urządzeniach komunalnych oraz pobierania z tego tytułu opłat. 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami Gminy Grunwald 2020-2023

w sprawie przystąpienia do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Grunwald 

w sprawie umorzenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej we 

Frygnowie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald na lata 2020 – 2032

w sprawie zmian budżetu Gminy Grunwald na 2020 rok

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grunwald

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na powierzenie Gminie Grunwald  w 2020 roku  zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania  grobów   i cmentarzy 

wojennych.
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XXIV/185/2020 26.05.2020

XXIV/186/2020 26.05.2020

XXIV/187/2020 26.05.2020

XXV XXV/188/2020 25.06.2020

XXV/189/2020 25.06.2020

XXVI XXVI/190/2020 30.06.2020

XXVI/191/2020 w sprawie zmian budżetu gminy Grunwald na 2020 r 30.06.2020

XXVII XXVII/192/2020 6.08.2020

XXVII/193/2020 w sprawie zmian budżetu gminy Grunwald na 2020 r 6.08.2020

XXVIII XXVIII/194/2020 nieudzielenia Wójtowi Gminy Grunwald wotum zaufania. 27.08.2020

XXVIII/195/2020 27.08.2020

XXVIII/196/2020 nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grunwald za 2019 rok. 27.08.2020

XXVIII/197/2020 27.08.2020

XXVIII/198/2020 zmian budżetu Gminy Grunwald na 2020 rok 27.08.2020

XXVIII/199/2020 27.08.2020

XXVIII/200/2020 27.08.2020

XXVIII/201/2020 ustalenia składu stałych komisji Rady Gminy Grunwald 27.08.2020

XXVIII/202/2020 27.08.2020

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki nad zabytkami Gminy Grunwald 2020-2023

w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych działek 39/4, 39/5, 39/6, 39/7 i 

części działek 39/11, 39/13 i 39/12 obręb Gierzwałd w trybie przetargu nieograniczonego.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej w trybie przetargu nieograniczonego działki 79/181 i 
79/183 obręb Mielno Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV/188/2020 
Rady Gminy... 

w sprawie umieszczania reklam na terenach,budynkach i innych 
obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej oraz zasad 
odpłatnośc 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Grunwald na lata 2020-2032 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Grunwald na lata 2020-2032 

postępowanie 
nadzorcze

niezatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Grunwald za 
2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Grunwald za 2019 rok

opinia RIO 
pozytywna

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grunwald na lata 
2020 – 2032;

zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu

 nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Grunwald- 
sołectwom

aneksu do umowy na wsparcie wykonania zadania publicznego na 
2020 rok, pn. „Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do 
Ośrodka Rehabilitacyjnego- Edukacyjno – Wychowawczego
z terenu Gminy Grunwald przy udziale opiekuna w celach 
edukacyjnych i rehabilitacyjnych”

rozstrzygnięcie 
nadzorcze – 
stwierdzenie 
nieważność
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XXVIII/203/2020 27.08.2020

XXVIII/204/2020 27.08.2020

XXVIII/205/2020 27.08.2020

XXVIII/206/2020 27.08.2020

XXVIII/207/2020 27.08.2020

XXVIII/208/2020 27.08.2020

XXVIII/209/2020 27.08.2020

XXVIII/210/2020 27.08.2020

XXVIII/211/2020 27.08.2020

XXVIII/212/2020 27.08.2020

XXVIII/213/2020 27.08.2020

XXVIII/214/2020 27.08.2020

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Grunwald w obrębie geodezyjnym Gierzwałd, pomiędzy drogą 
powiatową nr 1262N a drogą wojewódzką nr 542, obejmującego 
część działki 7/3

upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie do prowadzenia postępowania, 
w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Grunwald

DZ. URZ. WOJ. 
WARM-MAZ 
2020.3723 
Ogłoszony: 
09.09.2020 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości 
Pacółtówko;

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
w trybie przetargu nieograniczonego działki 86 obręb Szczepankowo

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
w trybie przetargu nieograniczonego działki 274/2 obręb Stębark;

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych części działki 300/11 obręb Stębark w trybie 
przetargu nieograniczonego

rozstrzygnięcie nadzorcze 
– stwierdzenie nieważność 
w części

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
w trybie przetargu   nieograniczonego działki 134 obręb Łodwigowo

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Grunwald w obrębie 
geodezyjnym Grunwald działka nr 13/18

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Grunwald w obrębie 
geodezyjnym Szczepankowo działka nr 114/9

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Grunwald w obrębie 
geodezyjnym Kitnowo działka nr 41/2

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy 
Grunwald nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 
geodezyjnym Dylewo działka 5/20

określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grunwald na rok 
szkolny 2020/2021

rozstrzygnięcie nadzorcze 
– stwierdzenie nieważność 
w części DZ. URZ. WOJ. 
WARM-MAZ 2020.3901 
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XXVIII/215/2020 sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Grunwald 27.08.2020

XXIX XXIX/216/2020 30.09.2020

XXIX/217/2020 30.09.2020

XXIX/218/2020 30.09.2020

XXIX/219/2020 30.09.2020

XXIX/220/2020 30.09.2020

XXIX/221/2020 30.09.2020

XXX XXX/222/2020 w sprawie podatku od środków transportowych 25.11.2020

XXX/223/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 25.11.2020

XXX/224/2020 25.11.2020

XXX/225/2020 25.11.2020

XXX/226/2020 25.11.2020

XXX/227/2020 25.11.2020

XXX/228/2020 w sprawie zatwierdzenia projektu pt „Akademia Malucha” 25.11.2020

XXX/229/2020 25.11.2020

XXX/230/2020 25.11.2020

rozstrzygnięcie 
nadzorcze – 
stwierdzenie 
nieważność

 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych nr 1, 
nr 2, nr 4, nr 5 oraz nr 6 w budynku nr 12 w miejscowości Kitnowo.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 w 
budynku nr 12A w miejscowości Kitnowo .

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 
79/77 obręb Mielno.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanej w trybie przetargu nieograniczonego działki nr 
79/78 obręb Mielno

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy 
Grunwald nieruchomości niezabudowanej nr 195/80 położonej w 
obrębie geodezyjnym Mielno

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy 
Grunwald nieruchomości niezabudowanej nr 195/84 położonej w 
obrębie geodezyjnym Mielno

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę 
do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Wójt Gminy 
Grunwald

rozstrzygnięcie nadzorcze 
– stwierdzenie częściowej 
nieważności

w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa 
Grunwald dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego 
w 2021 roku 

w sprawie zmiany strategii rozwoju społeczno - gospodarczego 
gminy Grunwald na lata 2016/2026 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Grunwald 
złożoną przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mielnie, będących 
reprezentowanych przez r.pr. Marka Lewandowskiego 

w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia „Pomoc Dzieciom 
Potrzebującym” im. Janiny Pelczarskiej w Ostródzie na działania 
Wójta Gminy Grunwald 
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XXX/231/2020 25.11.2020

XXX/232/2020 25.11.2020

XXX/233/2020 25.11.2020

XXX/234/2020 25.11.2020

XXX/235/2020 25.11.2020

XXX/236/2020 w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Gminy Grunwald 25.11.2020

XXX/237/2020 25.11.2020

XXX/238/2020 w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Grunwald 25.11.2020

XXXI XXXI/239/2020 29.12.2020

XXXI/240/2020 29.12.2020

XXXI/241/2020 29.12.2020

XXXI/242/2020 29.12.2020

XXXI/243/2020 29.12.2020

XXXI/244/2020 29.12.2020

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy dzierżawy 
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3b 
w budynku nr 29 w miejscowości Dylewko 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w 
budynku nr 14 w miejscowości Dylewo 

w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się nieodpłatnej 
służebności 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grunwald z 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2021 rok" 

rozstrzygnięcie nadzorcze 
– stwierdzenie częściowej 
nieważności

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana P. K.  na działania Wójta Gminy 
Grunwald 

rozstrzygnięcie nadzorcze 
– stwierdzenie nieważności 
Uchwały

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Dylewie na dofinansowanie zakupu samochodu 
ratowniczo - gaśniczego 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/169/2016 Rady Gminy 
Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 16 listopada 2016 r. w 
sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i 
odpłatnoścI za usługi  opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak 
również tryb ich pobierania

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie 

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Grunwald 

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
niezabudowanych Gminy Grunwald położonych w obrębie 
geodezyjnym Frygnowo i Korsztyn na dwie nieruchomości 
niezabudowane położone w obrębie Korsztyn należące do osoby 
prywatnej

w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej 
na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Grunwald na lata 2021-2023 
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XXXI/245/2020 29.12.2020

XXXI/246/2020 29.12.2020

XXXI/247/2020 29.12.2020

XXXI/248/2020 29.12.2020

XXXI/249/2020 29.12.2020

XXXI/250/2020 29.12.2020

XXXI/251/2020 w sprawie zmian budżetu gminy Grunwald na 2020 r. 29.12.2020

XXXI/252/2020 29.12.2020

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszard Bali na działania Wójta 
Gminy Grunwald 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Bali na działania 
Wójta Gminy Grunwald 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Sołectwa Stębark 
reprezentowanych przez pana M. S. na działania Wójta Gminy 
Grunwald 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
międzygminnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami 
pomiędzy Gminą Grunwald, a Gminą Miejską Ostróda 

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy Grunwald oraz planów 
pracy stałych komisji rady na 2021 rok 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Grunwald na lata 2020-2032 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na rzecz 
Banku Spółdzielczego w Olsztynku na nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Grunwald 


