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Protokół nr XXXVII/05
z Sesji Rady Gminy Ostróda
odbytej dnia 27 października  2005r. w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

	Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył trzydziestą siódmą  sesję w kadencji 2002 - 2006 i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, iż z godnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 10  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 XXXVII Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od nr XXXVII/179/05 do nr XXVII/182/05

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XXXVII sesji :

Otwarcie obrad.
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji.
3.  Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między Sesjami.
4.  Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów gospodarczych. 
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/109/04 z dnia 26 maja 2004r. 
    Rady Gminy Ostróda w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy
    sprzedaży gminnego składowiska odpadów komunalnych w Rudnie Gmina Ostróda. 
7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006r.
8. Informacje o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych.
9.  Wolne wnioski i informacje.
10.  Zamknięcie obrad.

Następnie Przewodniczący zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad.
 
Uwag i wniosków nie zgłoszono do porządku obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Ostróda.

Ad. 2.
Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  że protokół Nr XXXVI/05 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 10 radnych,
głosowało 10 radnych,
-	„za” przyjęciem protokółu oddano – 10 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie  przyjęła protokół nr XXXVI/05 z obrad poprzedniej Sesji.

Ad. 3
W punkcie trzecim porządku obrad Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między Sesjami - przedmiotowe sprawozdanie  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.
W trakcie przekazywanego przez Pana Wójta sprawozdania na salę narad przybył radny Roman Ślusarczyk. Aktualnie w Sesji uczestniczy 11 radnych. 


Ad. 4.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy stan Rady Gminy Ostróda  liczący 15 radnych, obecnych było 11 radnych, 
-     głosowało 11 radnych,
-	„za” podjęciem uchwały oddano – 11 głosów,
-	„przeciw”  - 0 głosów
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała  Nr XXXV/179/05 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmian budżetu gminy 
na 2005r.- stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

Ad.  5
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów gospodarczych. Nadmienił, że projekt był omawiany na posiedzeniach Komisji Stałych Rady Gminy.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

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

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała  Nr XXXVII/180/05 w sprawie uchwalenia planów gospodarczych - stanowi załącznik nr 5  do protokółu.

Ad. 6

W punkcie szóstym porządku obrad XXXVII Sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/109/04 z dnia 26 maja 2004r. Rady Gminy Ostróda w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży gminnego składowiska odpadów komunalnych w Rudnie gmina Ostróda.

Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały.


W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych obecnych na sesji było 11 radnych, głosowało 11 radnych. 
-   „za podjęciem uchwały oddano – 11 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała  Nr XXXVII/181/05 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/109/04 z dnia 26 maja 2004r. Rady Gminy Ostróda w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży gminnego składowiska odpadów komunalnych w Rudnie gmina Ostróda -stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
  
Ad. 7
Realizując punkt siódmy porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006r. Dodał, że radni zapoznali się z planem pracy Komisji Rewizyjnej na Komisjach Stałych Rady Gminy Ostróda.

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 11 radnych, głosowało 11 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 11 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała  Nr XXXVII/182/05 Rady Gminy Ostróda w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2006r. -stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Ad. 8
W punkcie ósmym porządku obrad, dotyczącym przekazania informacji o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych, Przewodniczący Rady powiedział, że wszystkie oświadczenia majątkowe radnych zostały złożone w terminie, natomiast organ dokonujący analizy Urząd Skarbowy w Ostródzie, stwierdził u kilku radnych nieprawidłowości.
Nadmienił, że osoby zainteresowane mogą zapoznać się z pismem w powyższej sprawie bezpośrednio po Sesji.

Ad. 9    
Wolne wnioski i informacje.

Radny Wacław Płotka wnioskował o remont ul. Henrykowskiej w Kajkowie. Nadmienił, że na przestrzeni trzech, czterech tygodni odbył dwie wstępne rozmowy z Burmistrzem. Jest klimat taki, droga jest powiatowa i jeżeli gmina dołoży 30 tyś i Miasto też 30 tyś. a Miasto się zgadza z tym, to Powiat dokłada brakujące do 100 tyś. W związku z tym, jest to początek, ja jestem z zewnątrz ugrupowania, które kieruje gminą to dalej przechodziło by poza moje kompetencje, byłoby nie elegancko. Gdyby była sesja we wrześniu ja bym to zgłosił, a teraz proszę Pana Wójta, aby to kontynuował. Dalsze sprawy to na roboczo uzgodnimy, pieniądze na to też jakoś tam widzę. Jest okazja bo droga jest tragiczna. Dodał, że i Burmistrz i  Przewodniczący Rady Miasta w towarzystwie jeszcze jednego radnego wybrali się razem ze mną autem po tej uliczce. Jestem przekonany, że miasto taka uchwałę podejmie, dziękuje tyle na dzisiaj.

Sołtys Durąga Zdzisław Kugler zgłosił trzy wnioski o:
- równiarkę na odcinku 100m na drodze Kraplewo - Szyldak- Durąg,
- naprawę płyt chodnikowych na odcinku ok. 100m w miejscowości Durąg,
- naprawę siatki, ogrodzenia wokół Gimnazjum w Durągu.

Sołtys Starych Jabłonek Aleksander Mielańczuk wnioskował o dołożenie jeszcze jednej lampy na końcu ul. Spacerowej w Starych Jabłonkach.

Przewodniczący Rady wtrącił, że gdyby ludzie tamtędy chodzili, ale dla samochodów tam nie trzeba lampy. 

Sołtys Lubajn Jan Ilnicki wnioskował o postawienie drogowskazu kierunek „Lubajny”, przy drodze E7.

Sołtys Idzbarka Zofia Stankiewicz powiedziała, aby wziąć pod rozwagę utworzenie indywidualnych kont dla sołtysów. Po to, żeby każde sołectwo miało swoje pieniążki, aby bez dyskusji i większych problemów wieś mogła we własnym zakresie środki te przeznaczać na prace porządkowe. Kiedyś to nie było złe, każde sołectwo miało określony fundusz. My moglibyśmy się wtedy zastanawiać co w ramach rachunku można by  zrobić więcej. I proszę radnych, aby w budżecie na rok 2006 te pieniądze zatwierdzić.

Sołtys Aleksander Mielańczuk dodał, że gdyby były takie pieniądze to można by o wiele więcej zrobić. Odczuwamy, że obecnie jesteśmy tylko statystami.

Pani Maria Andrychowska Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wcześniej tak było, środki pochodziły z funduszy rozwoju rolnictwa i w ustawie było napisane jaki procent wraca na wieś. W chwili obecnej ustawa mówi, że tylko Rada Gminy może wydzielić środki na rzecz sołectwa, ale w ramach tego samego budżetu innych budżetów się nie tworzy. Te same zasady obowiązują czyli muszą być podzielone na paragrafy, działy, rozdziały i podstawą wydatkowania jest faktura, te same zasady obowiązują jak w ustawie o samorządzie gminnym, żadne inne.

Przewodniczący Rady podziękował Pani Skarbnik za wyjaśnienia i powiedział,  że jednak pamięta czasy jak sołectwa miały swoje rachunki i nie wszędzie odbiło się to dobrze, było wiele nieporozumień. Myślę, że tu na tej sali sołtysi pamiętają takie czasy. Nie wiem, być może za mało rozmawiamy chciałbym usłyszeć wolę radnych, sołtysów są do dyspozycji kierownicy referatów więc można zadawać pytania: dlaczego to tak długo trwa, dlaczego to nie jest zrobione. Każdy wniosek powinien być pilnowany. Pracownik sam czasami wybiera ten pierwszy wniosek do realizacji. Bo ktoś tam felgę zgiął na drodze i wówczas tam się łata a być może, gdyby sołtys przypilnował trochę swoją sprawę, to też by się dało to zrobić. I dlatego proszę  o próbę egzekwowania czasami drobnych spraw, gdyż rozbijanie skromnych  funduszy nie przyniesie efektu. Tylko dyscyplina, pilnowanie być może prośba mała do Pana Wójta, żeby zdyscyplinował pewne rzeczy . 

Radny Wacław Płotka w nawiązaniu do zgłoszonego wniosku  wyjaśnił, że to jest droga powiatowa ale nasza ulica, miasto widzi ten układ więc to wykorzystałem i nawet nie musiałem przekonywać. A druga sprawa zwłaszcza w biedzie należy wszelki kapitał koncentrować.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 11.05 zamknął obrady XXXVII Sesji Rady Gminy Ostróda.

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


