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Protokół nr XXXIX/05
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 grudnia 2005r.
   w sali konferencyjnej przy gabinecie Wójta


Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 14.30 otworzył trzydziesta dziewiątą sesję w kadencji 2002 - 2006 i po powitaniu radnych, Wójta Gminy Ostróda, Sekretarza Gminy oraz Skarbnika oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 15 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.


Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Na XXXIX sesji Rady Gminy podjęto uchwałę Nr XXXIX/191/05

Przewodniczący Rady głosu udzielił Wójtowi Gminy Ostróda.

Ad. 2 

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu  gminy na 2005r.

Wójt Gustaw Marek Brzezin  jest konieczność związana z zamknięciem budżetu na rok 2005, wiąże się to z przyjętym zadaniem w roku 2005, w załączniku nr 2 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów poz. 4 „Kanalizacja sanitarna tłoczno - grawitacyjna i sieć wodociągowa w miejscowości Lubajny etap II oraz Zwierzewo (dokumentacja techniczna po zmianach). Dotyczy to wykonania dokumentacji. Ponieważ to zadanie z korzyścią dla gminy, nie jest do przyjęcia . W grę wchodzą uzgodnienia dokumentacyjne i spełnienie wymogów, trzeba uzyskać warunki środowiskowe, zgodnie z nową ustawa, która weszła od lipca br. Stąd ta procedura się przedłuża, nie jest to dla nas najgorsze dlatego, że wiemy że ten etap Zwierzewa, aby były tylko środki to możemy liczyć na lata 2007-2013. W grę wchodzą kwestie finansowe, ponieważ to zadanie mamy niemalże w całości płacone z kredytu.

W chwili obecnej przybył radny W. Płotka, aktualnie uczestniczy 13 radnych.

Skarbnik Gminy Maria Andrychowska - w związku z tym, że nie można zapłacić tej dokumentacji i nie otrzymamy kredytu, bo warunkiem otrzymania kredytu preferencyjnego jest fundusz rozwoju inwestycji komunalnych, jest on realizowany na podstawie faktury. Prosiliśmy Bank o przesuniecie spłaty kredytu, wyraził zgodę na przesuniecie. Umowa jest podpisana na 140 tyś złotych, wykorzystaliśmy 43,032 zł pozostało z kredytu 96.968 zł na rok 2006, VAT jest po naszej stronie.
W związku z powyższym jest prośba, żeby zmniejszyć wydatki o środki pochodzące z kredytu o kwotę 96.968 zł no i zmniejszyć to zadanie. Konsekwencja w 2006r. będzie to, że będziemy zwiększać deficyt, wskażemy pokrycie kredytu, bo takie zapewnienie Banku mamy.

Następnie Pani Andrychowska omówiła szczegółowo projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnie na sesji jest 13 radnych, głosowało 13 radnych.

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem uchwał.
Uchwała nr XXXIX/191/05 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmian w budżecie gminy stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad. 3 

Wolne wnioski i informacje.

Skarbnik Gminy Ostróda, kończymy rok 2005,  mamy płynność finansową nie musimy korzystać z kredytów na pokrycie wydatków. Nie wiem, czy założona kwota 1mln złotych wolnych środków nam starczy. Do końca roku nie wiemy ile jeszcze dostaniemy udziałów od środków dochodowych, myślę że do 10 stycznia ta informacja wpłynie. Jesteśmy po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która trwała od 7.11 2005 do 23.12.2005r. 

Wójt Gminy Ostróda, myślę, że jak w każdym roku wiele zadań się zamyka wiele zostaje na następne lata. Zaliczyć jednak miniony rok trzeba do udanych. Są trudne lata w zdobywaniu środków unijnych. Nie zawsze to co jest wpisane w budżecie nie zawsze ma odbicie w danym roku. Trzeba najpierw zadanie pokazać, finansowo je określić dopiero później ubiegać się o środki. Dobrym programem był SAPARD w latach 2003 - 2005, gdzie pozyskaliśmy sporo środków. 
Poinformował o ilości zdobytych środków w minionych latach, ilości składanych wniosków i ich aktualnej ocenie.
Przy składaniu wniosków pomagało Biuro Acus Consolting oraz sporo została wykonane własnymi siłami. Uzbrajamy teren I etap Lubajny, sprawa ważna ubojnia „Łukosz”.
Mamy dobrą współpracę z Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to widać np. przejścia dla pieszych w Morlinach, Smykówku, remont chodnika w Bałcynach, Samborowie, Lipowie i inne.
Myślę że możemy sobie pogratulować nawzajem, że ten rok jest w miarę dobrze spełniony, mamy tę lekcję jaką było rozpatrywanie funkcjonowania zakładu Kronospan na naszym terenie. Myślę, że nie było z naszej strony żadnego błędu w kwestii proceduralnej. W moim przekonaniu zachowanie dookoła miało wiele do życzenia, bo nawet gdybyśmy rozpatrywali ten plan szczegółowego zagospodarowania przestrzennego to ileż byłoby jeszcze przeciw. Decyzja jaka podjęliśmy była w pełni słuszna, społeczeństwo pokazało że nie chciało tej inwestycji, więc po co kopać tory, nawet jeśli formalnie byłoby to możliwe. W perspektywie czasu  trzeba będzie wrócić do planu szczegółowego zagospodarowania tamtych terenów Tyrowa. 

W chwili obecnej przybył radny M. Markowski.
Aktualnie uczestniczy 14 radnych.


(Wójt)
Doświadczenie pokazuje nam, że trzeba będzie między samorządami lokalnymi bardzo mocno współpracować, bo dużych spraw nie da się zrobić w pojedynkę.
Poinformował, że Burmistrz miasta odpowiedział na pismo w sprawie kanalizacyjnej, wyjaśnia że jesteśmy traktowania jako każdy podmiot gospodarczy. Uważam, że jest to myślenie nie do końca pozytywne ponieważ samorządy mogą zawierać porozumienia na mocy których mogą wyjątkowo się traktować. My robimy wszystko dla ościennych samorządów przyjmując śmieci bo widzimy tą perspektywę pożyteczną. Nie wiem jaki charakter będzie miało spotkanie, w piśmie pokazane jest, że te ok. 400 tyś  rocznie z racji tego, że przechodzą ścieki nasze, to płaci PUK do PWiK - za przesył. 

Przewodniczący Rady powiedział, że w spotkaniu mogliby uczestniczyć przewodniczący komisji.

Wójt Gminy Ostróda, myślę, że w drugim etapie jak najbardziej.

Radny Wiktor Kosek, chciałbym się dowiedzieć ile Morliny osób zatrudniły.

Gustaw Marek Brzezin  złożył wszystkim obecnym najlepsze życzenia Noworoczne.


W wyniku wyczerpania porządku obrad Sesji Rady Gminy Ostróda, Przewodniczący Rady o godz. 15.30 zamknął XXXIX Sesje.

Na tym protokół zakończono.


Zaprotokołowała:
									  Przewodniczący Rady
Agnieszka Jakubowska  						   
   Roman Nowakowski

