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PROTOKÓŁ  nr LVII/06
z Sesji Rady Gminy Ostróda
odbytej dnia 29 czerwca 2006r.w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Ostródzie 


	Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył pięćdziesiątą siódmą  sesję w kadencji 2002 - 2006 i po powitaniu radnych, sołtysów i zaproszonych gości oświadczył, iż z godnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11  radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Lista obecności radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokółu.
Lista obecności sołtysów - stanowi załącznik nr 2 do protokółu
Ponadto w obradach uczestniczyli;
1) Gustaw Marek Brzezin                 - Wójt Gminy Ostróda
2) Andrzej Pęziński                           - Sekretarz Gminy
2) Maria Andrychowska                   - Skarbnik Gminy
3) Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.
4) Kierownicy Referatów Urzędu Gminy.

Na LVII Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od nr LVII/225/06do nr LVI/229/06

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad LVII Sesji, który przedstawia się w następujący sposób:

	Otwarcie obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Wójta w okresie między sesjami.
	Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
	Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś.
Projekt uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Ostródzie.
	Wolne wnioski i informacje.
	Zamknięcie obrad. 

Następnie Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy są uwagi do porządku obrad.
 
Wójt Gminy Ostróda wnioskował o wprowadzenia zmian do porządku obrad, aby po pkt. 8 wprowadzić pkt 9. w brzmieniu:
„9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej”.

Przewodniczący Rady poddał powyższy wniosek pod głosowanie.
W wyniku głosowania: 
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na Sesji było 11 radnych,
głosowało 11 radnych,
-	„za” wnioskiem oddano – 11 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.
 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zmiany do porządku obrad.


Więcej uwag i wniosków do porządku obrad LVII Sesji nie zgłoszono.


Ad. 2.
Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  że protokół Nr LVI/06 z obrad poprzedniej Sesji znajduje się na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy, jak również wyłożony został do wglądu na dzisiejszej Sesji, po czym zapytał czy są uwagi do sporządzonego protokółu.

Uwag i wniosków do protokółu z obrad poprzedniej Sesji nie zgłoszono.

W wyniku głosowania: 
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na Sesji było 11 radnych,
głosowało 11 radnych,
-	„za” przyjęciem protokółu oddano – 11 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie  przyjęła protokół nr LVI/06 z obrad poprzedniej Sesji.


W chwili obecnej głos zabrał Wójt Gminy Ostróda, który złożył podziękowania i wyróżnił osoby za osiągnięcie w różnych konkursach, zawodach, zmaganiach promujących gminę Ostróda. Młodzież promowała gminę na szczeblach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
Wójt wręczył wyróżnionym upominki a obecnym ich rodzicom wręczył listy gratulacyjne i złożył podziękowania. 

Ad. 3

W punkcie trzecim porządku obrad Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie o pracach w okresie między Sesjami - przedmiotowe sprawozdanie  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

W trakcie składanego sprawozdania na sesje przebył radny Wacław Płotka, aktualnie w sesji uczestniczy 12 radnych.

Pan Wójt poinformował m.inn. o tym, że
- budynek na Placu 1000-lecia został przeznaczony na Zachodniomazurską Lokalną Organizację Turystyczną. Gmina Ostróda jest członkiem i mamy obowiązek opłacenia składki 0,50zł od mieszkańca,
- przez zarząd NFOŚiGW projekt Związku Gmin regionu Ostródzko-Iławskiego przeszedł, jeżeli Rada Nadzorcza zatwierdzi 1,5mln dofinansowanie to będzie można po woli zmierzać do realizacji budowy ZUOK,
- GOPS zmienia siedzibę na ul. Sienkiewicza,
- zmiany w budżecie dot. zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w dziale dróg, świetlic, promocji, Inwestycja w Idzbarku, projekt dobry czeka w rezerwie na 30 miejscu. Remont budynku białych koszarach, tj. dach i przyziemia. Doprowadzenie wody na kolonii Idzbark ok. 140 tyś zł więc inwestycje trzeba dzielić na dwa lata. 
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wałdowo, Mała Ruś, jest to tendencja prorozwojowa gminy. Tereny przeznaczone pod budownictwo. W przypadku likwidacji ANR istnieje taka przesłanka, że tereny objęte planami wyłączone z produkcji rolnej byłyby przekazane bezpośrednio do samorządu.
- projekt uchwały w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, chodzi o to aby wyposażyć Wójta w legalistyke, zasadę działania, ponieważ tych wniosków w zaopatrzenie w wodę na koloniach jest więcej i aby to wszystko poszeregować i podpisywać porozumienia, więc proponuje się w przypadkach gdy nie jest uzasadnione prowadzenie wodociągu na kolonię skupić się na punktowym źródle wody i z możliwością dofinansować do 50% w zależności od posiadanych środków w danym roku w dziale GFOŚiGW. 

Radny Andrzej Wiczkowski prosiła Wójta o przedstawienie głównych założeń Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich.

Wójt 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy stan Rady Gminy Ostróda  liczący 15 radnych, obecnych było 9 radnych, 
-     głosowało 9 radnych,
-	„za” podjęciem uchwały oddano – 9 głosów,
-	„przeciw”  - 0 głosów
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała  Nr LVI/212/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie nieuwzględnienia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębów: Kajkowo, Górka i Lipowiec. - stanowi załącznik nr 4 do protokółu.


Ad.  5
Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu : Kajkowo, Górka i Lipowiec.

Przewodniczący Rady głosu udzielił projektantowi, który omówił plan zagospodarowania obrębu Kajkowo. 
Pan Zabokrzecki powiedział, że plan jest zgodny ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego a wcześnie z przeznaczeniami terenowymi planem, który obowiązywał poprzednio. Granice planu obejmują obszar granicy miasta Ostródy, Kajkowo, ul Jeziorna, poprzez u. Świetlińską (były poligon), następnie biegnie brzegami jezior Sement i jez. Kajkowskiego. Całość planu to obszar ok. 200 ha. Zgodnie ze studium i wcześniejszymi ustaleniami w planie tereny są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową.
Następnie omówił zgodnie z oznaczeniami na mapie pozostałe przeznaczenie terenów w planie.

W chwili obecnej przybył radny Tomasz Klimecki, aktualnie w sesji uczestniczy 10 radnych. 

Sz. Zabokrzecki dalej, dla całego obszaru nad  jeziorem zatrzymano teren na własność gminy, zaproponowana została ścieżka rowerowa. Problemem jest obwodnica, jeżeli nie będzie w przyszłości realizowana na zasadzie estakady to rozdzieli te dwa obszary na osobne tereny. Minimalna działka stanowi pow. 1500m dla zabudowy mieszkaniowej. Po stronie gminy do zadań własnych zaliczone zostały przepompownia główna, kolektor główny który łączyłby przepompownię i odcinek kolektora burzowego. Pozostałe inwestycje z uzbrojeniem terenu nie są zadaniami własnymi gminy. 

Radny Andrzej Wiczkowski - chciałem przypomnieć, że na komisji którą  prowadziłem  był wniosek Pana Wacława Płotki dotyczący drogi, którą użytkuje kilku mieszkańców. Może są ci mieszkańcy, mogliby się wypowiedzieć na ten temat. Podobno droga ta jest blisko budynku mieszkalnego. Należy zapytać czy jest jakieś inne rozwiązanie i czy rzeczywiście sytuacja jest taka jaką przedstawił Pan Płotka.  

Pan Zabokrzecki, rzeczywiście na komisji padła taka wątpliwość czy to rozwiązanie, które pokazujemy w planie jako drogę publiczną gminną jest niezbędne i czy można zaproponować inny sposób przebiegu i obsługi tych terenów ze względu na budynek, który jest w nie dużej odległości od drogi. Rozwiązanie jest proste dla tego planu, jeżeli Państwo uznacie żeby na tym odcinku nie odbywał się ruch tranzytowy wówczas wystarczy postawić znak.
Następnie wyjaśnił że propozycja Pana radnego nie jest ekonomicznie dobrym rozwiązaniem, gdyż leci tam średnie napięcie. Budynek tam stojący jest w złym stanie i powinien być objęty opieką konserwatorską.

Pan Kubik zapytał, czy ul. Polna jest objęta w planie.
Projektant odpowiedział, że plan nie obejmuje ulicy Polnej.  

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 10 radnych, głosowało 
10 radnych.		
-	-„za” podjęciem uchwały oddano – 9 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 1 głos. 

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę, zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała  Nr LVI/213/06 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec- stanowi załącznik nr 5  do protokółu.

W chwili obecnej Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy.
Po przerwie wznowiono obrady przystępując do punktu 6 porządku obrad.
W sesji uczestniczy 9 radnych, zwolnił się radny Grzegorz Kłoss. 

Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Lubajny.

Przewodniczący Rady Roman Nowakowski poinformował, iż projekt był omawiany na komisjach, następnie odczytał projekt uchwały.

Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały.


W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych obecnych na sesji było 9 radnych, głosowało 9 radnych. 
-   „za podjęciem uchwały oddano – 9 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LVI/214/06w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Lubajny -stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
  
Ad. 7
Realizując punkt siódmy porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Grabinek, obręb Grabin.

Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały. 
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych obecnych na sesji było 9 radnych, głosowało 9 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 9 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała  Nr LVI/215/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Grabinek, obręb Grabin -stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Ad. 8
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo.

Pan Stanisław Milewski sołtys sołectwa Kajkowo, zapytał o które miejsce chodzi.
Wójt Gminy Ostróda, odpowiedział, że jest to miejsce graniczące z działką Pana sołtysa.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych obecnych na sesji było 9 radnych, głosowało  9 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 9 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała  Nr LVI/216/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo - stanowi załącznik nr 8 do protokółu.

Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Durąg.

Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych obecnych na sesji było 9 radnych, głosowało  9 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 9 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LVI/217/06 w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Durąg - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10    
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Ostrowin.

Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 9 radnych, głosowało  9 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 9 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LVI/218/06 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Ostrowin - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Ostróda.

Przewodniczący Rady powiedział, że podejmując tą uchwałę może uda na początek zminimalizować chociaż część kosztów jakie przeznacza się na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, gdyż z roku na rok płacimy coraz więcej dotacji dla miasta Ostródy.

Radny Roman Ślusarczyk powiedział, że w przypadku § 10  pkt 1, który mówi iż każda osoba ma prawo adoptować ze schroniska dowolną ilość psów mam takie obawy, że zwierzęta  będą adoptować rodziny patologiczne po to, aby otrzymać dotacje.  
Pan Wójt wyjaśnił, że przed otrzymaniem dotacji  zawarte będzie odpowiednie porozumienie, które będzie określać pewne warunki dotyczące adopcji. Będą mogli ubiegać się o adopcje nie tylko mieszkańcy gminy ale również miasta. Nie spodziewam się, że tych adopcji będzie bardzo dużo, myślę że nas początek to będzie tylko takie rozpoznanie. Podpisanie porozumienia będzie na zasadzie przeprowadzenia wywiadu z petentem, nie będzie to masowo, mamy 30 psów, chodzi o to żeby zejść z kosztów. Cała edukacja, identyfikacja, książeczki szczepień są po to, żeby te psy, koty tam nie trafiały.

Radny Wiktor Kosek, problem psów jest znany a wałęsające się psy w większości nie pochodzą od mieszkańców gminy, tylko są przywiezione z innych terenów i wypuszczone na naszym terenie.

Radny Andrzej Wiczkowski nadmienił, że zamysł uchwały jest bardzo dobry,. Najbardziej jednak kontrowersyjna jest forma dotacji w formie gotówkowej. Może zamiast gotówki  zakupić za te kwotę karmę dla psa, zapobiegnie to patologii o której mówiono wcześniej. 

Radny R. Ślusarczyk to nie jest zła uchwała w takiej formie trzeba podjąć.

Przewodniczący Rady w każdej chwili  możemy zmienić, jednak w tym kierunku należy iść. Mamy 31 psów w schronisku więc nawet te 6. tyś to nie jest takie znaczące w porównaniu całorocznej dotacji, jeśli przyniosłoby  efekty.  Tak więc jestem za tym, żeby podjąć tę uchwałę w takiej formie jaką dziś mamy.

W chwili obecnej wyszedł radny Andrzej Kudon. W sesji uczestniczy 8 radnych.

Więcej uwag nie zgłoszono do projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 8 radnych, głosowało  8 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 8 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LVI/219/06 w sprawie  wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Ostróda  - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
 
Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. odczytał Przewodniczący Rady.

Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały. 
 W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 8 radnych, głosowało  8 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 8 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LVI/220/06 w sprawie  zmian budżetu gminy na 2006r. - stanowi załącznik 
nr 11 do protokołu.

Ad. 13 
Projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu odczytał Przewodniczący Rady.

 Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały. 
 W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 8 radnych, głosowało  8 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 8 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LVI/221/06 w sprawie  procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.


Ad. 14.
Realizując punkt 14 porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie Projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania zlecenia zadania i udzielenia dotacji z budżetu gminy, w przypadkach do których nie ma zastosowania ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczenia dotacji oraz wykonania zleconego zadania.

Uwag i wniosków nie zgłoszono. 
W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 8 radnych, głosowało  8 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 8 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LVI/222/06 w sprawie  określenia trybu postępowania zlecenia zadania i udzielenia dotacji z budżetu gminy, w przypadkach do których nie ma zastosowania ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu rozliczenia dotacji oraz wykonania zleconego zadania - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad. 15.
W punkcie 15 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.
W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 8 radnych, głosowało  8 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 8 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LVI/223/06 w sprawie  szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
- stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze odczytał Przewodniczący Rady.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.
W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 8 radnych, głosowało  8 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 8 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LVI/224/06 w sprawie  określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad. 17. 
Wolne wnioski i informacje.

Sekretarz Gminy poinformował że w najbliższym okresie odbędą się na terenie gminy Ostróda w kilkunastu miejscowościach bezpłatne badanie poziomu cukru we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego. Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani A. Jakubowskiej, w pok. nr 13.

Radny Roman Ślusarczyk powiedział, że na terenie Lichtajn wyciekają ścieki  do jeziora z budynku po byłym PGR. Proszę żeby to sprawdzić może Pan sołtys coś wie. 
Druga sprawa dotyczy skontrolowania umów na wywóz nieczystości stałych. Podejrzewam, że ludzie zrywają umowy, na terenie Morlin robi się drugie umów. Im mniej będzie umów tym większe będą opłaty za wywóz nieczystości. Należy do tego problemu podejść wprost rygorystycznie włącznie z Policją.

Sołtys Kajkowa St. Milewski zapytał kto płaci za przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania w pkt. 8 porządku obrad.

Wójt Gminy Ostróda, sprawa przeciekających szamb w gminie jest znana. ANR zwróciła się z wnioskiem o przejęcie wszystkiego 300 dróg, kotłowni, mieszkań. Może dojść do tego w drodze ustawy sejmowej. Trwają negocjacje z Agencją, mamy przykład z Bałcynami w sprawie wody. 
Wysypiska dzikie za ni9e odpowiada właściciel terenu.
Plan zagospodarowania przestrzennego jest w kompetencji gminy a Rada Gminy uchwala. W tym momencie są to uchwały intencyjne. Nie ma takiego prawa, żeby czynniki zewnętrzne decydowały o uchwaleniu. W zamian za to mamy opłatę planistyczną. Stwarzamy możliwość budowy domów, a z tego czerpiemy dochód w formie podatku.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 12.40 zamknął obrady LII Sesji Rady Gminy Ostróda.


Zaprotokołowała:			
Agnieszka Jakubowska
					Sekretarz Obrad		Przewodniczący Rady
					   Wiktor Kosek		  Roman Nowakowski



