Protokół nr XV/03
z piętnastej Sesji Rady Gminy w Ostródzie
odbytej 19 grudnia 2003 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ostródzie

Przewodniczący Rady Gminy Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył piętnastą Sesję Rady Gminy i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 10 radnych co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – uchwał Rady Gminy.
 - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokółu
- lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady Roman Nowakowski odczytał porządek obrad XV Sesji, który przedstawia się następująco:

1.   Złożenie gratulacji nowo wybranym sołtysom sołectwa Wygoda i Klonowo.
2.   Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
3.	Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między Sesjami.
4.	Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.
5.	Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.
6.	Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/335/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 17 maja 2002r. 
7.	Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Ostródzie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ostróda.
8.	Wolne wnioski i informacje.
9.	Zamknięcie obrad.
10.	Uroczysta część opłatkowa Sesji w Zamku Ostródzkim.

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady, zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad.

Uwag i wniosków do przedłożonego porządku obrad XV Sesji Rady Gminy nie wniesiono.

Przewodniczący Rady Roman Nowakowski poinformował, że nieobecny jest radny Jan Żeberek pełniący funkcję Sekretarza obrad, w związku z powyższym zaproponował, aby Sekretarzem obrad XV Sesji został radny Tomasza Klimeckiego.

Radny Tomasz Klimecki na powyższe wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższą propozycję:

-	Głosowało 12 radnych.
-	„za” sekretarzem obrad XV Sesji radnym T.Klimeckim – oddano 11 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymało się” – 1 głos.

Radni, większością głosów wyrazili zgodę, aby Sekretarzem obrad XV Sesji został radny Tomasz Klimecki.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Roman Nowakowski,  poinformował, że w dniu 12 grudnia odbyły się Wiejskie Zebrania Wyborcze, w wyniku których mieszkańcy nowo utworzonego sołectwa Klonowo i istniejącego Sołectwa Wygoda, wybrali Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 
Następnie Przewodniczący Rady, wspólnie z Wójtem Gminy wręczyli gratulacje oraz kwiaty nowo wybranym sołtysom:
1.	Zofii Markowskiej – Sołtysowo Sołectwa Klonowo,
2.	Irenie Łodzikowskiej – Sołtysowi Sołectwa Wygoda.
Pan Wójt złożył podziękowania za dobrą i pełną zrozumeienia współpracę byłemu sołtysowi Sołectwa Wygoda Stefanowi Woźniakowi, mimo, że był nieobecny na Sesji.

Ad. 2
Przewodniczący Rady Roman Nowakowski,  poinformował, że protokół nr XIV/03 z obrad czternastej Sesji Rady Gminy znajduje się na stanowisku d.s. obsługi Rady Gminy, jak również został wyłożony do wglądu na dzisiejszej sesji, po czym zapytał, czy są uwagi do sporządzonego protokołu.

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania :
Na ogólny stan Rady liczący 15 radnych obecnych było 10 radnych.
Głosowało 10 radnych.
-„za” przyjęciem protokółu oddano 10 głosów,
-„przeciw” – 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0głosów

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad XIV Sesji Rady Gminy.

Ad. 3
W punkcie trzecim porządku obrad Wójt Gminy Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między XIV a XV Sesją.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przedmiotowe sprawozdanie o pracy Wójta – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W trakcie udzielanego przez Wójta Gminy sprawozdania, przybyli radni: 
Leszek Kwiatkowski i Jan Kasprowicz. 
W chwili obecnej w Sesji uczestniczyło 12 radnych. 

Ad. 4
Przewodniczący Rady Roman Nowakowski, odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r.

Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:
-głosowało 12 radnych,
-„za” podjęciem uchwały oddano – 12 głosów,
-„przeciw” – 0 głosów,
-„wstrzymało się” – 0 głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała Nr XV/77/03 Rady Gminy w Ostródzie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. – stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

Ad.5
Realizując punkt piąty porządku obrad XV Sesji Przewodniczący Rady Roman Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.

Radny Wiktor Kosek –wnioskował, aby dodatek specjalny, na który składa się łącznie wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny - ze stawki 25%, podwyższyć o 10%. Uzasadniając, że w gminach od 15 tyś. mieszkańców dodatek specjalny  mieści się w przedziale  od 20% do 35%. Gmina Ostróda jest jedną z największych w Województwie. W proponowanym przez Wójta projekcie uchwały, podwyżka o 3,2% wynagrodzenia zasadniczego, to żadna podwyżka.

Radny Wacław Płotka – poinformował, że jest przeciwny tej podwyżce, Gmina Ostróda jest duża, ale te specjalne uwarunkowania są wzięte pod uwagę w wynagrodzeniu zasadniczym Pana Wójta. Sytuacje w kraju każdy z kolegów radnych doskonale zna, więc uważam, że podwyżka w tej sytuacji byłaby niemoralna.

Radny Wiktor Kosek – jeśli Pan mówi, że wynagrodzenie zasadnicze prawie najwyższe, to chcę zauważyć, że dodatek specjalny jest prawie najniższy.

Radny Leszek Kwiatkowski – sytuacja się powtarza tak, jak na posiedzeniach Komisji. Pamiętam, że większość radnych nie zgadzała się ze stanowiskiem radnego Wacława Płotki, jak i radnego Wiktora Koska. Wnioskuję, aby przyjąć tę uchwałę w wersji proponowanej przez Wójta Gminy Ostróda.

Radny Wacław Płotka – apelował do Pana Wójta, aby zrzekł się tego projektu uchwały.

Wójt Gminy Gustaw Marek Brzezin – poinformował, że w tej sprawie nie powinien w ogóle zabierać głosu. Jest to wyłącznie kompetencja Rady Gminy i takie prawo decydowania posiada tylko Rada Gminy.

Radny Wiktor Kosek – wnioskował o zmianę dodatku specjalnego z 25% na 35%, czyli wzrost o 10%.

Przewodniczący Rady Roman Nowakowski, poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek Radnego Wiktora Koska.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:
-głosowało 12 radnych,
-„za” wnioskiem radnego W. Koska oddano – 1 głos,
-”przeciw” – 6 głosów
-„wstrzymało się” – 4 głosy.

Rada Gminy większością głosów odrzuciła zgłoszony wniosek Radnego Wiktora Koska.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.

W wyniku przeprowadzonego głosowania;
-	głosowało 12 radnych:
-	„za” projektem uchwały oddano – 10 głosów,
-	„przeciw” – 2 głosy,
-	„wstrzymało się” – 0 głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała Nr XV/78/03 Rady Gminy w Ostródzie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda – stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6.
W punkcie szóstym porządku obrad, Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/335/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 17 maja 2002r.

Radny Leszek Kwiatkowski – zaproponował, aby projekt tej uchwały odłożyć na kolejne posiedzenia Komisji do przedyskutowania. 

Pani Danuta Niemanowska – poinformowała, że znaczące jest podjęcie tej uchwały jeszcze w tym roku, ponieważ od stycznia 2004r. musi wiedzieć jakie kryteria przyjąć. W chwili obecnej wpłynęło już wiele podań z prośbą o dożywianie. Dziś można przyjąć te kryterium o obniżonym procencie dożywiania, natomiast jeśli otrzymamy środki, wówczas Rada podejmie nową uchwałę.

Radny Wacław Płotka – poinformował, że podtrzymuje wniosek radnego L. Kwiatkowskiego, lecz musimy wiedzieć, czy będzie jeszcze Sesja do końca br. i czy damy radę jeszcze w tym roku odbyć posiedzenia Komisji.

Wójt Gminy Ostróda – wyjaśnił, że każdy zdaje sobie sprawę jak krótki jest ten czas między świętami, ale jeśli jest taka konieczność, to zaraz po niedzieli trzeba zwołać posiedzenia Komisji.

Radny Grzegorz Kłoss – wnioskował, aby podjąć dziś proponowaną uchwałę, przyspieszy to działania Pani Kierownik GOPS, natomiast w przyszłym roku jeśli wpłyną środki finansowe,  można będzie podjąć nową uchwałę.

Przewodniczący Rady Roman Nowakowski - poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek radnego Grzegorza Kłossa.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:
-„za” wnioskiem radnego G. Kłossa oddano – 6 głosów,
-„przeciw” – 4 głosy,
-„wstrzymało się” – 2 głosy,

Radna Gminy większością głosów przyjęła zgłoszony wniosek radnego Grzegorza Kłossa. 

W chwili obecnej salę obrad opuścił radny Jerzy Skolmowski.
Aktualnie w sesji uczestniczy 11 radnych. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały:

W wyniku przeprowadzonego głosowania.
Głosowało 11 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano – 9 głosów,
-„przeciw” – 1 głos,
-„wstrzymało się” –1 głos.
  
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę, zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała nr XV/79/03 Rady Gminy w Ostródzie w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/355/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 17 maja 2002r.– stanowi załącznik nr 6 do protokółu. 

W chwili obecnej wrócił radny Jerzy Skolmowski. W sesji uczestniczy 12 radnych.

Ad. 7
W punkcie siódmym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy w Ostródzie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ostróda.

W chwili obecnej salę obrad opuścił radny Wiktor Kosek.
W sesji uczestnicz 11 radnych.

 Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:
-	głosowało 11 radnych,
-	„za” podjęciem uchwały oddano – 11 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów, 
-	„wstrzymało się” – 0głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała nr XV/80/03 Rady Gminy w Ostródzie zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Ostródzie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ostróda.- stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8 
Sołtys z Durąga Zdzisław Kugler – wnioskował o wypożyczenie na potrzeby rolników kolczykownicy, będącej w posiadaniu Urzędu Gminy.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 9
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Roman Nowakowski zamknął obrady XV Sesji Rady Gminy o godz. 11.25

Ad. 10.
W uroczystej części opłatkowej sesji, uczestniczyli obecni i byli radni, sołtysi, księża parafii z terenu gminy Ostróda, przedstawiciele Rady Miasta, Rady Powiatu Ostródzkiego, przedstawiciele Policji, Powiatowej Straży Pożarnej, dyrektorzy szkół, przedszkoli, i zakładów z terenu gminy Ostróda.
Wszyscy obecni z wielką przyjemnością obejrzeli część artystyczną poświęconą zbliżającemu się Świętu Bożego Narodzenia, którą przygotowały dzieci ze Szkół Podstawowych z Szyldaka i  Brzydowa oraz Gminny Ośrodek Kultury w Samborowie.
Zgodnie z tradycją podzielono się opłatkiem.
Następnie Pan Wójt Gminy zaprosił zebranych gości do stołu z przygotowanym poczęstunkiem.
Część uroczystą Sesji zakończono o godz. 14.30.

Na tym protokół zakończono 
                 Zaprotokołowała		           Sekretarz obrad		  Przewodniczący Rady
Agnieszka Jakubowska	         Tomasz Klimecki		  Roman Nowakowski

