Protokół nr L/06
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 5 stycznia 2006r.
   w sali konferencyjnej przy gabinecie Wójta


Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył czterdziestą 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 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 protokołu.

Na L Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od Nr L/192/06 do Nr L/193/06

Porządek sesji.
	Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda.

Ad. 1
Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował, że dzisiejsza sesja zwołana została ze względu na konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie. Poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Panią Skarbnik.
 
Skarbnikowi Gminy M. Andrychowskiej, powiedziała że dzisiejsza sesja wynika z konieczności dopasowania budżetu gminy 2006 do złożonych wniosków o  pozyskania środków unijnych. 
Zmiany dotyczą nazw trzech zadań, m.inn:
	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Klonowie,
	Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji  deszczowej w miejscowości Idzbark.

Modernizacja drogi gminnej Nr 2645027 Samborowo - Gierłoż. I etap.
Na zadanie Klonowo i Idzbark planowaliśmy pozyskać pożyczkę w tej chwili boimy się zapisać takiej kwoty bo trzeba uzyskać promesę. Uchwała ta musi być dziś w Urzędzie Marszałkowskim w związku z tym nikt takiej promesy nam nie da. Dlatego potrzebne są środki własne, żeby nie korzystać z pożyczki i dokonać dziś tych przesunięć. Robi się to dziś po to, żeby wniosek nie został odrzucony, później będziemy pracować nad tym. 
Głównie zwiększamy dochody i wydatki ze środków unijnych. 
Następnie Pani Skarbnik omówiła szczegółowo zmiany do budżetu zgodnie z załącznikiem 
nr 3 niniejszej uchwały.

Radny A. Wiczkowski, czy wiadome jest jak wysoce ocenione zostaną złożone wnioski. Czy można liczyć na fundusze.

Skarbnik Gminy, dzwoniłam do Urzędu Marszałkowskiego, powiedziano że uchwałę doprecyzować we wskazanym terminie do 5 stycznia. Nadmieniła, że do podejmowania decyzji jest inna osoba. 

Radny W. Płotka, czy w tym momencie nie można by zapytać, czy jest to zgodne z kodeksem administracyjnym.  

Skarbnik Gminy, rozważaliśmy napisać pismo ostro krytykujące, ale co nam to da.

Roman Nowakowski, uważam, że jeżeli jest taka konieczność to musimy się temu podporządkować.

Radny W. Płotka, namawia Pan do współudziału. 

Radny G. Kłoss powiedział, że sam osobiście współpracuje z ARiMR i taka sytuacją w ogóle go nie dziwi. Często pracują przy odbiorze wniosków osoby przyjęte na staż, które nie zawsze mają doświadczenie

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnie na sesji jest 10 radnych, głosowało 10 radnych.

-„za” podjęciem uchwały oddano - 9 głosów,
-„przeciw” było - 1 głos,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem uchwał.
Uchwała nr L/192/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmian budżetu gminy stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad. 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda przedstawił Sekretarz Gminy Andrzej Pęziński.
Powiedział, że projekt tej uchwały jest konsekwencją uchwały budżetowej, dlatego że PRL jest tą uchwałą Rady, która jest wymagana przy składaniu wniosków do ZPORR. W uzupełnieniu tych wniosków wymagane jest także naniesienie zmian nie tylko w uchwale budżetowej, ale również i w Planie Rozwoju Lokalnego.
Następnie Sekretarz Gminy omówił załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały. 

Radny L. Kwiatkowski - rozumie, że ta uchwała musi współgrać z uchwałą w sprawie zmian w budżecie. W związku z powyższym w załączniku nr 3 poz. 17 Adaptacja budynku koszarowego planuje się pozyskać z zewnątrz 3.375.000zł. natomiast my tu w budżecie nie przewidujemy do pozyskania w 2006r. takich środków

W chwili obecnej przybył radny A. Kudon, aktualnie uczestniczy 11 radnych.

Sekretarz Gminy odpowiedział, że jedno drugiemu w ogóle nie przeszkadza, dlatego że PRL nie jest dokumentem finansowym. My tak możemy sobie zakładać, tak myśleliśmy gdyby  być uchwalony plan rewitalizacji obszarów po wojskowych.

Następnie radny L. Kwiatkowski w odniesieniu do załącznika nr 2 do działania nr 3 powiedział, że dwukrotnie mówi się o modernizacji drogi w Samborowie. Więc może ten zapis w poz. 2 należałoby wykreślić.

Pan Sekretarz powiedział, że zapis ten przekonsultuje i jeżeli nie będzie kolidował zostanie  wykreślony. 
Poinformował, że w lutym zostanie ogłoszony konkurs na rewitalizacje obszarów po wojskowych.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie na sesji jest 11 radnych, głosowało 11 radnych.

-„za” podjęciem uchwały oddano - 10 głosów,
-„przeciw” - 1 głos,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem uchwał.
Uchwała nr L/193/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda, stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Sesji Rady Gminy Ostróda, Przewodniczący Rady o godz. 11.30 zamknął L Sesję.

Na tym protokół zakończono.


Zaprotokołowała:
									  Przewodniczący Rady
Agnieszka Jakubowska  						   
   Roman Nowakowski

