Protokół nr XVI/03
z szesnastej Sesji Rady Gminy w Ostródzie
odbytej 29 grudnia 2003 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ostródzie

Przewodniczący Rady Gminy Roman Nowakowski o godz. 14.00 otworzył szesnastą Sesję Rady Gminy i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 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 XVI Sesji, który przedstawia się następująco:

1.	Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
2.	Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między Sesjami.
3.	Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.
4.	Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003r.
5.	Wolne wnioski i informacje.
6.	Zamknięcie obrad.

Po odczytaniu porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że po konsultacji z Panem Wójtem Gminy Gustawem Markiem Brzezinem, proponuje się zdjąć pkt. 4 porządku obrad XVI Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Roman Nowakowski poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:
Na ogólny stan rady liczący 15 radnych obecnych było 12 radnych.
- ”za” zdjęciem pkt. 4 porządku obrad XVI Sesji oddano – 12 głosów,
-„przeciw” – 0 głosów,
-„wstrzymało się” – 0 głosów.

Rada Gminy bezwzględną większością głosów przyjęła zmiany w porządku obrad XVI Sesji Rady Gminy w Ostródzie.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 1.
Przewodniczący Rady Roman Nowakowski,  poinformował, że protokół nr XV/03 z obrad piętnastej Sesji Rady Gminy znajduje się na stanowisku d.s. obsługi Rady Gminy, jak również wyłożony został 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 12 radnych.
Głosowało 12 radnych.
-„za” przyjęciem protokółu oddano 10 głosów,
-„przeciw” – 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0głosów

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

Ad. 2
W punkcie trzecim porządku obrad Wójt Gminy Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między XV a XVI Sesją.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

W trakcie udzielanego przez Wójta Gminy sprawozdania, przybył radny Wacław Płotka.
W chwili obecnej w Sesji uczestniczyło 13 radnych. 

Przedmiotowe sprawozdanie o pracy Wójta - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 3
Przewodniczący Rady Roman Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.

Pani Skarbnik Gminy Maria Andrychowska – poinformowała, że uchwała dotyczy zabezpieczenia wydatków budżetu gminy na rok 2004, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 z przeznaczeniem na zadania:
-	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie.
-	Końcowy etap opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Zwierzewo i części obrębu Lubajny.
-	Zakup nieruchomości na potrzeby Urzędu Gminy oraz dokumentacja.
-	Budowa sali gimnastycznej w Samborowie.

 Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:
-głosowało 13 radnych,
-„za” podjęciem uchwały oddano – 13 głosów,
-„przeciw” – 0 głosów,
-„wstrzymało się” – 0 głosów.

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

Uchwała Nr XVI/81/03 Rady Gminy w Ostródzie w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003r. – stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

Ad.4
Zdjęto punkt 4 porządku obrad XVI Sesji Rady Gminy.

Ad. 5
Wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono.

W chwili obecnej przybył radny Mirosław Markowski.
Aktualnie obecnych było 14 radnych.

Pan Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin oraz Przewodniczący Rady Roman Nowakowski, złożyli radnym, sołtysom, oraz obecnym kierownikom referatów Urzędu Gminy życzenia Noworoczne. 
Zaproszono wszystkich na lampkę szampana.

Ad. 6.
Z powodu wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XVI Sesję Rady Gminy o godz. 14.30
 				
Na tym protokół zakończono 

                 Zaprotokołowała                         Sekretarz obrad	              Przewodniczący Rady

Agnieszka Jakubowska	            Jan Żeberek       		  Roman Nowakowski




































