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P R O T O K Ó Ł Nr XIV/19 

z obrad XIV Sesji Rady Gminy Ostróda, 

 w kadencji 2018-2023 odbytej dnia 9 października 2019 r. o godz. 14
00

 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

Obrady XIV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14
00

. 

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 Leszek Muraszko. 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.). Ponadto Pan Sadowski nadmienił, że sesja zwołana 

jest z uwagi na przyjęcie pomocy finansowej w formie dotacji od gminy miejskiej Ostróda na 

zbiorowy transport lokalny. Przewodniczący Rady podziękował radnym za przybycie i 

poważne podejście do tematu, gdyż sesja została zwołana w dniu dzisiejszym. 

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

powyższe wyraził zgodę. 

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. 

Ad. 2. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2019 rok. 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda nadmienił, że jest to czas bardzo dynamiczny, 

jednak rada ma już nad czym pracować ponieważ ze strony Burmistrza i Wójta zapadła 

deklaracja, że gmina Ostróda jest gotowa, żeby przyjąć wariant pomocy finansowej miasta dla 

gminy, po to żeby miasto sfinansowało tę różnicę. Tu Pan Fijas wyjaśnił, że po stronie gminy 

jest kwota 5zł a różnica kwoty 7,76, tj. pomoc finansowa miasta dla gminy. Pan Wójt wyraził 

zadowolenie, że zostanie podpisane porozumienie i od jutra ruszy ZKM  tak jak przed dniem 

6.09.2019 r. ubolewa nad tym, że zabrakło odpowiednich negocjacji a jednostronne 

wypowiedzenie porozumienia odniosło złe skutki dla mieszkańców miasta i gminy. Duże 

zainteresowanie mediów tą sprawą, łącznie z nagraniem programu ALARM, nie jest 

zawinione działaniem samorządu gminnego. Pan Wójt podziękował radnym za mądre 

decyzje, mówił o dobrej współpracy i komunikacji z radą. Ponadto Pan Wójt wyraził 

nadzieję, że rada podejmie tę uchwałę, ponieważ od jutra ruszy komunikacja. Następnie 

stwierdził, że sytuacja ta otwiera dopiero okres negocjacji stawek na przyszły rok, zapewnił, 

że będzie robił wszystko, żeby stawkę utrzymać na tym samym poziomie, ponadto należy 
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dokonać analizy ilości przewożonych osób na trasach. Podpisanie porozumienia usprawni 

również działania przewoźnika Pana Lipnickiego na terenie całej gminy już bez dotacji, 

również w innych częściach gminy.  Rolą samorządu gminnego jest zadbać o mieszkańców 

całej gminy. Pan Wójt żałował, że porozumienie już jest podpisane przez Pana Burmistrza i 

Skarbnika Miasta, ponieważ uważa, że powinno to nastąpić na wspólnym spotkaniu obu 

samorządów. 

Radny Łukasz Nowicki wyraził swoje zadowolenie z przywrócenia transportu zbiorowego. 

Radny uważa, że kontrowersyjna wydaje się forma, ponieważ rada przyjmuje pomoc od 

miasta Ostróda co sugerowałoby, że gmina wiejska nie jest w stanie, bądź nie chce ponosić 

całościowych kosztów funkcjonowania transportu. Radny Nowicki wyjaśnił, że tak nie jest i 

różnica polega na tym, że do tej pory nie zostały racjonalnie przedstawione koszty a 

kalkulacja nie został przedstawiona w sposób należyty co obecnie powoduje sytuację, że 

rozbieżność między kwotą 5 zł a 7,76 jest traktowana jako ta część, której gmina nie dopłaca 

co z pewnością tak nie jest. Jednak Pan Nowicki uważa, że najważniejsze jest to, że od jutra 

ruszy komunikacja, za co bardzo podziękował Panu Wójtowi. 

Przewodniczący Rady podziękował Panu Wójtowi za bardzo dobre reprezentowanie 

samorządu gminnego na zewnątrz. Zapewnił o bardzo dobrej współpracy Pana Wójta z Radą 

ponadto dementując plotki nadmienił, że nie jest prawdą, że Rada wyraziłaby zgodę na 

zapłatę 7,76zł za 1 wozokilometr. Ponadto dodał, że należy dokonać szczegółowej analizy i 

dobrze przeprowadzić negocjacje również ze strony gminy, aby nie doszło do podobnego 

haosu jaki miał miejsce ostatnio. 

Wójt Gminy Ostróda uważa, że negocjacje powinny zakończyć się do dn. 15.11.2019r. gdyż 

jest to termin przedłożenia projektu budżetu na 2020 rok. Ponadto poinformował, że zostanie 

wysłane zapytanie do RIO w Olsztynie na temat wątpliwości prawnych, co pomogłoby 

prowadzić negocjacje. Wójt mówił, że gmina nie unika płatności za usługę lecz jest 

zwolennikiem płacenia rzeczywistych kosztów. Wspomniał, że Rada Miasta pokazała wotum 

nieufności wobec Burmistrza i nadmienił, że jutrzejsze rozwiązanie jest kompromisowe i 

według posiadanej wiedzy Pana Wójt nie jedyne. Ponadto dodał, że radni miejscy stoją na 

stanowisku, żeby kwotę 7,76 urealnić. W kwestii kolejnych negocjacji Pan Wójt nadmienił, 

że nie będzie zasiadał sam lecz z Panią Mecenas, aby ustrzec się niewłaściwych komentarzy. 

Wójt zapewnił, że o bieżących sprawach będzie radę informował i stwierdził, że nie 

przewiduje większych środków na transport publiczny w przyszłorocznym budżecie, 

ponieważ trzeba zadbać o wszystkich mieszkańców a nie tylko miejscowości przyległe do 

miasta. 

Przewodniczący Rady uważa, że należy odbyć posiedzenie komisji aby przeanalizować 

zasadność wszystkich kursów. 

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. 
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Uchwała Nr XIV/122/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 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 XII/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 9.10.2019 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 XIV Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 14
20

. 

Na tym protokół zakończono. 

    Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Barbara Stabińska      Janusz Sadowski 


