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P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/20 

z obrad XXIII Sesji Rady Gminy Ostróda, 

 w kadencji 2018-2023 odbytej dnia 24 kwietnia 2020 r. o godz. 9
00

 

w Hotelu Sajmino 

Obrady XXIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 9
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, 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 złożył wniosek o wprowadzenie zmian do porządku 

obrad, tj. przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2020-2032.  

 

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. 

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po przedstawionych zmianach. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-

2032.  

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2020 r. 

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w 2020 roku sezonu kąpielowego i wykazu 

kąpielisk na terenie Gminy Ostróda. 

6. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. 

 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o nie czytanie podstaw prawnych.  

Rada na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Ad. 2. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032. 
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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 XXIII/187/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032,  stanowi załącznik nr 2  do 

protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXIII/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 

kwietnia.2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2020-2032, stanowi załącznik nr  2a  do protokołu. 

Ad. 3. 

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2020 r. 

Pan Bogusław Fijas przedstawił proponowane zmiany do projektu uchwały. 

W dalszej części Wójt Gminy Ostróda udzielił wyjaśnień radnemu Andrzejowi Bartnickiemu 

na zadane pytanie w kwestii zmniejszenia subwencji oświatowej, oraz radnemu Dawidowi 

Sadowskiemu w kwestii bilansowania się inwestycji gminnych w dobie koronawirusa. 

Ponadto radny Dawid Sadowski wystosował zapytanie, czy nie zabraknie środków na zasiłki, 

ponieważ gro ludzi traci pracę. Pan Fijas udzielił wyjaśnień. 

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 XXIII/188/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy Ostróda na 2020 r.,  stanowi załącznik nr 2  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXIII/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 

kwietnia 2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 

2020 r., stanowi załącznik nr  3a  do protokołu. 

Ad. 4. 

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu. 

Przewodniczący Rady odczytała projekt uchwały. 

Uwag nie zgłoszono. 
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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 XXIII/189/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostródzkiemu, stanowi załącznik nr 3  do 

protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXIII/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 

kwietnia 2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Ostródzkiemu, stanowi załącznik nr  4a  do protokołu. 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie określenia w 2020 roku sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk 

na terenie Gminy Ostróda. 

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 XXIII/190/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie 

określenia w 2020 roku sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy 

Ostróda , stanowi załącznik nr 4  do protokołu. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXIII/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 24 

kwietnia 2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie określenia w 2020 roku sezonu 

kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr  5a  do 

protokołu. 

W tym punkcie dyskutowano na temat spraw bieżących samorządu, które mają 

odzwierciedlenie w nagraniu z obrad sesji (BIP urzędu gminy Ostróda). 

Radny A. Bartnicki zapytał o sprawy związane z wyborami Prezydenckimi, na które Wójt 

wyjaśnił, że prace były realizowane zgodnie z kalendarzem wyborczym. 

Dyskutowano o zmianach w wydatkach w funduszu sołeckim, zakupionych laptopach dla 

uczniów  szkół gminnych, organizacji imprez, zawodach strażackich. 

W dalszej części dyskutowano o nowej ustawie śmieciowej i podwyżce cen za wywóz 

odpadów komunalnych, który nastąpi od czerwca br. 

Radny Dawid Sadowski zapytał czy w takiej dobie kryzysu właściwe jest podnoszenie cen za 

wywóz odpadów. 
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W tej kwestii Wójt Gminy udzielił stosownych wyjaśnień i mówił, że na te sprawy nik z 

samorządu nie ma wpływu. Ponownie przedstawił sprawę nowelizacji ustawy, która wynika z 

konieczności segregacji odpadów. 

Wniosków formalnych nie zgłoszono. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXIII Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 14
15

. 

Na tym protokół zakończono. 

 

    Zaprotokołowała:        Sekretarz obrad:              Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska               Barbara Stabińska       Janusz Sadowski 


