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P R O T O K Ó Ł Nr XIII/19 

z obrad XIII Sesji Rady Gminy Ostróda, 

 w kadencji 2018-2023 odbytej dnia 7 października 2019 r. o godz. 13
30

 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13
30

. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych, 

nieobecny radny Tomasz Klimecki. Prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał obecnych  

w tym: Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, Zastępcę Wójta Grzegorza Kastraua, 

Zastępcę Skarbnika Annę Plechę, Radcę Prawnego Katarzynę Borowską oraz obecnych 

radnych. 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Pan Janusz Sadowski poinformował, że sesja została zwołana na wniosek Wójta Gminy 

Ostróda na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.). 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad, który przedstawia 

się w następujący sposób: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2019 r. 

3. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. 

Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad radną Barbarę Stabińską, która na 

powyższe wyraził zgodę. 

Głos zabrał Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda, który poinformował, że dzisiejsza sesja 

jest zwołana z uwagi na odbyte spotkanie z Burmistrzem Miasta Ostróda i prowadzone 

negocjacje związane z rozwiązaniem paraliżu komunikacyjnego w zakresie transportu 

zbiorowego. Pan Wójt poinformował, że jest wola ze strony Pana Burmistrza na podpisanie 

porozumienia według stawek : 5,00 zł płaci gmina Ostróda a miasta udzieli pomocy 

finansowej wynikającej z różnicy kwoty 7,76, czyli do każdego wozokilometra miasto dopłaci 

2,76zł. Radni miejscy w dniu dzisiejszym nie przegłosowali propozycji Pana Burmistrza, tym 

samym zmiany w budżecie, które dzisiaj maja nastąpić nie mogą dotyczyć tej kwestii z 

przyjęciem pomocy finansowej dla naszego samorządu. Pozostałe zmiany w budżecie będą 

procedowane na dzisiejszej sesji zgodnie z przedstawionym projektem, wyjaśnił Pan Fijas.  

Uwag nie zgłoszono. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji pkt 2 porządku obrad, tj. podjęcie uchwały w 

sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2019 rok. 
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Głos zabrał Pan Bogusław Fijas, który przedstawił propozycje zmian w budżecie gminy 

Ostróda na 2019 r., m.inn. przyjęcie środków dla Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Ostródzie na wypłatę zadania „500+” i funkcjonowania Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Wygodzie oraz przyjęcia 5 zł dopłaty do 1 wozokilometra, czekając 

niezwłocznie na podpisanie porozumienia podkreślił Pan Wójt. 

 

Radny Łukasz Wolf zapytał, czy obecnie zabezpieczamy kwotę 5,00zł po to, aby Pan Wójt 

mógł podpisać porozumienie z Panem Burmistrzem w każdej chwili. 

 

Pan Wójt potwierdził, że zabezpieczając tę kwotę czekamy na szybkie podpisanie 

porozumienia z Panem Burmistrzem Miasta Ostróda i żeby autobusy komunikacji miejskiej 

wróciły na trasę tam, gdzie były wcześniej. 

 

Radny Dawid Sadowski zapytał, czy znany jest termin ze strony miasta na podpisanie 

umowy. 

 

Pan Fijas wyjaśnił, że gdyby miasto przyjęło w dniu dzisiejszym uchwałę dotyczącą 

udzielenia pomocy finansowej gminie, wówczas zostałoby podpisane jeszcze dziś 

porozumienie i od dnia jutrzejszego ruszyłaby komunikacja. Pan Wójt mówił  

o zapowiedzianej pikiecie i jeśli dojdzie do skutku, to zapewnił, że weźmie w niej udział, 

żeby wyrazić  dezaprobatę do działań Pana Burmistrza. 

 

Więcej 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 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XIII/121/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 października 2019 r. w 

sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2019 r., stanowi załącznik nr 2  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XIII/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 7.10.2019 r. 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2019 r. stanowi 

załącznik nr 1a  do protokołu. 

 

Ad. 3. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XIII Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 13
45

. 

Na tym protokół zakończono. 

    Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Barbara Stabińska      Janusz Sadowski 


