PROTOKÓŁ
obrad XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miłakowie
z dnia 30 września 2020 r.
Rozpoczęcie obrad o godz. 10.03
Zakończenie obrad o godz. 10.15
Radni obecni: wg załączonej listy obecności (Zał. Nr 1 do protokołu).
Radni obecni - 11
Radni nieobecni – 4
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący Rady Miejskiej Michał Boczulak otworzył obrady XXIV sesji zwyczajnej,
stwierdzając kworum do podejmowania prawomocnych decyzji. Powitał wszystkich uczestników.
2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności
obrad;
2. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Miejskiej;
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020 rok.
4. Zamknięcie obrad
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie gminy Miłakowo na 2020 rok.
Skarbnik Gminy Anna Maśnik przedstawiła główne założenia i koszty projektu linii
komunikacyjnej Miłakowo-Orneta.
Radna Justyna Gołębiewska-Farys - zadała pytanie dotyczące kwoty biletu dla uczniów.
Skarbnik Gminy Anna Maśnik – odpowiedziała, iż za sprzedaż biletów będzie odpowiadał
przewoźnik.
Burmistrz Krzysztof Szulborski – oznajmił, iż te dofinansowanie nie będzie ciągłe i ma nadzieję
że linia ta utrzyma się potem sama bez wsparcia finansowego.
Radny Andrzej Nagraba – zapytał czy uczniowie będą wykupywali bilety miesięczne. Stwierdził,
że nie byłoby w porządku, gdyby uczniowie dojeżdżający do Ornety byli faworyzowani.
Przewodniczący Rady Miejskiej – poparł stwierdzenie radnego Andrzeja Nagraby.
Radny Andrzej Nagraba – przypomniał, że przy tworzeniu linii Boguchwały-Olsztyn sytuacja była
podobna. Obecnie przewoźnik jest zadowolony z prowadzenia linii.

Przewodniczący Rady ze względu na brak pytań odczytał projekt uchwały, po czym poddał go pod
głosowanie.
„Za” podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, „przeciw” 0, „wstrzymał się” 1 radnych.
Wykaz głosowania imiennego
wg załącznika Nr 2 do protokołu
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Miłakowo na
2020 r. została przyjęta jednogłośnie.
Uchwała Nr XXIV/ 152 /2020
wg załącznika Nr 3 do protokołu
4. Zamknięcie obrad
W związku z wyczerpaniem porządku obrad XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Miłakowie,
Przewodniczący Rady zamknął obrady.
Protokołował

Przewodniczył
Przewodniczący rady miejskiej

(-)Tomasz Jarosz

(-)Michał Boczulak

