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P R O T O K Ó Ł Nr XX/20 

z obrad XX Sesji Rady Gminy Ostróda, 

 w kadencji 2018-2023 odbytej dnia 4 lutego 2020 r. o godz. 13
00

 

w sali 401 Urzędu Gminy Ostróda 

Obrady XX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13
00

. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski– Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

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

Przewodniczący Rady Janusz Sadowski, powitał obecnych w tym: Wójta Gminy Ostróda 

Bogusława Fijasa, Radcę Prawnego Marzennę Koziorowską 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.).  

Na Sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radną Panią Barbarę Stabińską. 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda uzasadnił wniosek o zwołanie sesji a następnie 

wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie Regulaminu 

korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie oraz 

upoważnienia Wójta Gminy Ostróda do ustalenia opłat za jej korzystanie.  

 

Sekretarz  obrad Pani Barbara Stabińska poddała wniosek Wójta pod imienne głosowanie. 

Rada Gminy na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 1a do protokołu. 

Następnie Radny Łukasz Nowicki zaproponował, aby w porządku obrad znalazł się punkt na 

temat stawek gospodarki odpadami. 

Pan Bogusław Fijas przychylił się do prośby i złożył wniosek o wprowadzenie zmian do 

porządku obrad, tj. punktu dotyczącego : Informacje na temat stawek gospodarki odpadami. 

Sekretarz obrad poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie. 

Rada Gminy na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Imienny wykaz głosowania radnych stanowi załącznik nr 2a do protokołu. 

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po przedstawionych zmianach. 

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

   pomników przyrody. 
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3.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego   

   dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Ostróda na cele niezwiązane  

   z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół 

    im. Mikołaja Kopernika w Samborowie oraz upoważnienia Wójta Gminy Ostróda do  

    ustalenia opłat za jej korzystanie. 

5. Informacje na temat stawek gospodarki odpadami. 

6. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. 

Więcej wniosków nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o nie czytanie podstaw prawnych.  

Rada na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Ad. 2. 

Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych 

pomników przyrody. 

Przewodniczący Rady odczytała projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Sekretarz obrad poddała projekt uchwały pod imienne 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 XX/162/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie 

uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody, stanowi 

załącznik nr 2  do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XX/20 Rady Gminy Ostróda w dniu 4.02.2020 r. 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych pomników przyrody, stanowi załącznik nr  3a  do protokołu. 

 

Ad. 3.  

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego  

dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Ostróda na cele niezwiązane  

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Przewodniczący Rady odczytała projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Sekretarz obrad poddała projekt uchwały pod imienne głosowanie. 

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

głosowało 15 radnych. 
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-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów, 

-„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem. 

Uchwała Nr XX/163/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie 

ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych 

będących w zarządzie Wójta Gminy Ostróda na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg - stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XX/20 Rady Gminy Ostróda w dniu 4.02.2020 r. 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Wójta Gminy Ostróda na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg- stanowi 

załącznik nr  4a  do protokołu. 

 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół im. 

Mikołaja Kopernika w Samborowie oraz upoważnienia Wójta Gminy Ostróda do ustalenia 

opłat za jej korzystanie. 

Przewodniczący Rady odczytała projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 

Sekretarz obrad poddała projekt uchwały pod imienne 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 XX/164/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie 

Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika  

w Samborowie oraz upoważnienia Wójta Gminy Ostróda do ustalenia opłat za jej 

korzystanie  - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XX/20 Rady Gminy Ostróda w dniu 4.02.2020 r. 

dotyczący podjęcia uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z hali sportowej przy Zespole 

Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie oraz upoważnienia Wójta Gminy Ostróda do 

ustalenia opłat za jej korzystanie  - stanowi załącznik nr  5a  do protokołu. 

 

Ad. 5. 

Informacje na temat stawek gospodarki odpadami. 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda przedstawił ustalonych na Zgromadzeniu Związku 

Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” stawek opłat za zbiórkę odpadów 
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segregowanych, która od 1 czerwca br. będzie wynosić 22 zł od osoby. Pan Wójt omówił 

szczegółowo zmiany, które nakłada na każdego mieszkańca nowa ustawa odpadowa oraz  

o wytwarzanych kosztach ZUOK Rudno i składowych podwyżki za wywóz odpadów 

komunalnych.  Główny wzrost ceny usługi podyktowany jest wzrostem o 70 % opłaty 

marszałkowskiej z 170 zł na 270zł, podwyżka najniższego wynagrodzenia oraz podwyżka 

prądu, ponadto koszty operatora wzrosły o ponad 50%, prowadzenia biura związku. Wójt 

mówił, że z obawami Zarząd Związku występuję, czy kwota podwyżki będzie wystarczająca. 

Następnie Pan Bogusław Fijas mówił o pomówieniach Burmistrza Miasta Ostróda i 

wprowadzanie opinii publicznej w błąd, wskazując Wójta Gminy Ostróda jako osobę winną 

za podwyżkę. Pan Fijas przedstawił ideę utworzenia Związku Gmin „Czyste Środowisko” . 

W dalszej części Radni Gminy Ostróda wraz z Panem Bogusławem Fijasem dyskutowali na 

temat  nowelizacji ustawy śmieciowej i planowanej od czerwca br. roku podwyżki za wywóz 

odpadów. 

Wniosków formalnych nie zgłoszono. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XX Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 14
15

. 

Na tym protokół zakończono. 

 

    Zaprotokołowała:        Sekretarz obrad:              Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska               Barbara Stabińska       Janusz Sadowski 


