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P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2020 

z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Ostróda, 

 w kadencji 2018-2023 odbytej dnia 10 listopada 2020 r. o godz. 13
00

 

w Urzędzie Gminy Ostróda 

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

. 

Obradom przewodniczył Pan Janusz Sadowski– Przewodniczący Rady Gminy Ostróda. 

Po stwierdzeniu quorum 14 radnych na sali obrad (nieobecny radny Tomasz Klimecki) 

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 2020 r. poz.).  

Na Sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radną Panią Barbarę Stabińską. 

Pan Bogusław Fijas Wójt Gminy Ostróda uzasadnił wniosek o zwołanie sesji.  

Konieczność zwołania sesji wynika z wprowadzenia zmian w budżecie, tj: 

1. Przyjęcia środków z KOWR O/Olsztyn w kwocie 127.000,00 zł na bieżący remont drogi 

Szyldak ul. Parkowa. 

2. Przyjęcia środków z rządowego funduszu inwestycji lokalnych w kwocie 463.531,00 zł  

z przeznaczeniem na zadania: 

- Budowa chodnika w m. Nowe Siedlisko w kwocie 153.531,00 zł. 

- Budowa pętli autobusowej przy SP Pietrzwałd 140.000,00zł 

- Modernizacja odcinka drogi gminnej Reszki - Reszki kolonia 170.000,00 zł. 

Pozostałe zmiany dotyczą wykonania dodatkowych robót na zadaniach inwestycyjnych oraz 

przyjęcia wniosków sołtysów o zmianę funduszu sołeckiego. 

 

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Ostróda na lata 2020-2032.  

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostróda przy realizacji 

zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Ostróda.  

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych 

instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury  w Samborowie i Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum 

Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie oraz nadania jej statutu. 

7. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy. 
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Uwag nie zgłoszono. 

Przewodniczący Rady złożył wniosek o nie czytanie podstaw prawnych.  

Rada na powyższe jednogłośnie wyraziła zgodę. 

Ad. 2. 

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XXVII sesji Rady Gminy był 

wyłożony do wglądu na stanowisku Biura Obsługi Rady jak i dostępny jest na sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

Sekretarz obrad Barbara Stabińska poddała pod głosowanie protokół z obrad XXVII sesji. 

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, 

głosowało 14 radnych. 

 -„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów, 

-„przeciw” - 0 głosów,  

-„wstrzymujących się” - 0 głosów.  

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XXVII Sesji. 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXVIII/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 10 

listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia protokołu z obrad XXVII sesji Rady Gminy Ostróda, 

stanowi załącznik nr  1a  do protokołu. 

 

Ad. 3.  

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na 

lata 2020-2032. 

 

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 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 XXVIII/222/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 10 listopada 2020 r. w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020-2032, 

stanowi załącznik nr 2  do protokołu. 

 

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXVIII/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 10 

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

Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020-2032, stanowi załącznik nr  2a  do protokołu. 
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Ad. 4.  

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

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 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 XXVIII/223/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 10 listopada 2020 r. w 

sprawie zmian w budżecie gminy Ostróda na 2020 r. - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXVIII/2020 Rady Gminy Ostróda w dniu 10 

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

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

 

Ad. 5. 

Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostróda przy realizacji zadania 

polegającego na wyznaczeniu aglomeracji 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 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 XXVIII/224/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 10 listopada 2020 r. w 

sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin 

wchodzących w skład aglomeracji Ostróda przy realizacji zadania polegającego na 

wyznaczeniu aglomeracji Ostróda - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXVIII/20 Rady Gminy Ostróda w dniu 10 

listopada  2020 r. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji 

Ostróda przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Ostróda - stanowi 

załącznik nr  4a  do protokołu. 
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Ad. 6. 

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji 

kultury- Gminnego Ośrodka Kultury  w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne 

w Samborowie oraz nadania jej statutu. 

 

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 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 XXVIII/225/2020 Rady Gminy Ostróda z dnia 10 listopada 2020 r 

zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury- 

Gminnego Ośrodka Kultury  w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno-

Biblioteczne w Samborowie oraz nadania jej statutu, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Imienny wykaz głosowania radnych na sesji XXVIII/20 Rady Gminy Ostróda w dniu 10 

listopada 2020 r. dotyczący podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie połączenia 

samorządowych instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury  w Samborowie i Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum 

Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie oraz nadania jej statutu,  stanowi załącznik nr  5a  do 

protokołu. 

 

Ad. 7.  

 

Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXVIII Sesję Rady 

Gminy Ostróda o godzinie 13
37

. 

Na tym protokół zakończono. 

 

    Zaprotokołowała:        Sekretarz obrad:              Przewodniczący Rady: 

Agnieszka Jakubowska               Barbara Stabińska       Janusz Sadowski 


