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P R O T O K Ó Ł Nr XVI/19 

z obrad XVI Sesji Rady Gminy Ostróda, 

 w kadencji 2018-2023 odbytej dnia 13 listopada 2019 r. o godz. 15
00

 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda. 

Obrady XVI Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 15
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 Witold Bojar. Prowadzący obrady Janusz Sadowski powitał obecnych w 

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

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.).  

Pan Bogusław Fijas poinformował, że konieczność sesji podyktowana jest z uwagi na:  

- udzielenie pożyczki zwrotnej w kwocie 48.000 zł oraz dotacji w kwocie 12.000 zł dla 

organizacji pozarządowej „Stowarzyszenie Durąg XXII wieku” na realizację działań  

w zakresie działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych na terenie Gminy 

Ostróda. 

- zabezpieczenie środków na remonty dróg w miejscowościach: Gierłoż, Samborowo, 

Lubajny w wysokości 192.000,00 zł, remonty wykonywane w ramach dofinansowania  

z KOWR, 

-udzielenie pomoc finansowa dla Powiatu Ostródzkiego w kwocie 41.648,00 zł na : „Remont 

chodnika w miejscowości Lubajny”. 

 

Uwag nie zgłoszono. 

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 w budżecie gminy Ostróda na 2019 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2019-2032.  

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 

5. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o nie czytanie podstaw prawnych. Rada na powyższe 

jednogłośnie wyraziła zgodę. 
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Ad. 2. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 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 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 XVI/134/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie 

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

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XVI/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 13.11.2019 

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

załącznik nr  1a  do protokołu. 

 

Ad. 3. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2019-2032. 

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 XVI/135/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2019-2032., stanowi 

załącznik nr 3  do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XVI/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 13.11.2019 

r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawi zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2019-2032.  stanowi załącznik nr  2a  do protokołu. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
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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 XVI/136/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu, stanowi załącznik nr 3  do 

protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XVI/19 Rady Gminy Ostróda w dniu 13.11.2019 

r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Ostródzkiemu stanowi załącznik nr  3a  do protokołu. 

 

 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVI Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 15
20

. 

Na tym protokół zakończono. 

    Zaprotokołowała:   Sekretarz obrad:  Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska                    Barbara Stabińska      Janusz Sadowski 


