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PROTOKÓŁ nr LII/06
z Sesji Rady Gminy Ostróda
odbytej dnia 28 lutego 2006r.w Pałacu w Klonowie 


	Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył czterdziestą drugą sesję w kadencji 2002 - 2006 i po powitaniu radnych, sołtysów i zaproszonych gości oświadczył, iż z godnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 9 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.
5) Członkowie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
oraz zaproszeni goście: Henryk Orfinger Prezes Laboratorium Kosmetycznego Dr I. Eris, Ryszard Harasim Komendant Powiatowy PSP, Elżbieta i Janusz Wróbel właściciele Pałacu w Klonowie, Ewa i Jacek Tracz, Tadeusz Kotwici, Krzysztof Słowiński, Marek Kikul Prezes OSP Pietrzwałd, Ryszarda Brzózka Prezes OSP Glaznoty oraz wielu innych. 

Na LII Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od nr LII/197/06do nr LII/203/06

Następnie Wójt Gminy Ostróda złożył życzenia Przewodniczącemu Rady oraz wręczył kwiaty.

W chwili obecnej głos zabrał Pan Janusz Wróbel właściciel Pałacu w Klonowie, który powitał wszystkich obecnych i życzył owocnych obrad.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad LII Sesji, który przedstawia się w następujący sposób:

Otwarcie obrad.
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między Sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania  
    Problemów Społecznych Gminy Ostróda na lata 2006-2015.
5. Podjecie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
    problemów alkoholowych dla gminy Ostróda na 2006r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 
   w gminie Ostróda na 2006r.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów gospodarczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin 
    do  Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku
      leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
11. Wystąpienie Pana Henryka Orfingera Prezesa Hotelu SPA Dr I. Eris Wzgórza 
      Dylewskie.
12. Wystąpienie Pana Ryszarda Harasima Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej 
       w  Ostródzie.
13. Wolne wnioski i informacje.

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 LII 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 9 radnych,
głosowało 9 radnych,
-	„za” przyjęciem protokółu oddano – 9 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie  przyjęła protokół nr LI/06 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.

Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ostróda na lata 2006-2015.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały omawiany był dwukrotnie na Komisjach, następnie poprosił Panią Danutę Niemanowska, o przedstawienie projektu.
Pani Danuta Niemanowska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła najważniejsze założenia strategii i jej cele. 

Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy stan Rady Gminy Ostróda  liczący 15 radnych, obecnych było 9 radnych, 
-     głosowało 9 radnych,
-	„za” podjęciem uchwały oddano – 9 głosów,
-	„przeciw”  - 0 głosów
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała  Nr LI/197/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ostróda na lata 2006-2015. - stanowi załącznik nr 4 do protokółu.


Ad.  5
Podjecie uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Ostróda na 2006r.
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Małgorzacie Siniakiewicz Pełnomocnikowi Wójta d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która omówiła gminny program. 
 
Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 9 radnych, głosowało 
9 radnych.		
-	-„za” podjęciem uchwały oddano – 9 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała  Nr LI/198/05 w sprawie uchwalenia planów gospodarczych - stanowi załącznik nr 5  do protokółu.

Ad. 6
Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Ostróda na 2006r.
Przewodniczący Rady Roman Nowakowski poinformował, iż projekt był omawiany na komisjach, następnie odczytał projekt uchwały.

Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały.


W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych obecnych na sesji było 9 radnych, głosowało 9 radnych. 
-   „za podjęciem uchwały oddano – 9 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LI/199/06w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 
w gminie Ostróda na 2006r. -stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
  
Ad. 7
Realizując punkt siódmy porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
w sprawie uchwalenia planów gospodarczych.

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 9 radnych, głosowało 9 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 9 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała  Nr LI/200/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie uchwalenia planów gospodarczych -stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Ad. 8
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do  Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały. 
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych obecnych na sesji było 9 radnych, głosowało  9 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 9 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała  Nr LI/201/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do  Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” -stanowi załącznik nr 8 do protokółu.

Ad. 9
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.
Przewodniczący Rady głosu udzielił Pani Skarbnik, która przedstawiła zmiany w budżecie a szczególnie wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006.


Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych obecnych na sesji było 9 radnych, głosowało  9 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 9 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LI/202/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10    
Projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
Przewodniczący Rady głosu udzielił Pani Skarbnik, która przedstawiła zmiany w budżecie a szczególnie wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 2006.


Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych obecnych na sesji było 9 radnych, głosowało  9 radnych. 
-    „za" podjęciem uchwały oddano – 9 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr LI/203/06 w sprawie  poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia - stanowi załącznik 
nr 10 do protokołu.

Ad. 11.
Wystąpienie Pana Henryka Orfinger Prezesa Hotelu SPA Dr I. Eris Wzgórza Dylewskie

Głos zabrał Pan Henryk Orfinger i przedstawił zakres wykonanych prac w ramach powstałej inwestycji na terenie Hotelu SPA Dr I. Eris Wzgórza Dylewskie.
Koszt inwestycji ok. 50 mln złotych.

Ad. 12.

Wystąpienie Pana Ryszarda Harasima Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie.
Pan Ryszard Harasim Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej omówił stan zagrożenia ppoż.  Dodał, że w Powiecie Ostróda gm. Ostróda jest jedyną, która powołała komisję d/s kontroli hydrantów.  
Aleksander Mielańczuk Sołtys sołectwa St. Jabłonki  wnioskował o sprawne ujęciu wody 
w Starych Jabłonkach.
Komendant powiedział, że Pana podejście do sprawy znane jest mu doskonale od kierownika technicznego. Nie ma problemu z poborem wody. Podkreślił  zaangażowanie Pana Wójta jak 
i podziękował  Radzie  Gminy, iż nie żałują środków na zakup sprzętu gaśniczego.  

Ad. 13
Wolne wnioski i informacje.
Nadleśniczy Nadleśnictwa Olsztynek K. Baniak zaapelował o nie wypalanie łąk na wiosnę. Dodał, iż jest to zasadniczą przyczyna pożarów. Statystyki mówią, iż najwięcej wypalanych traw było w okolicach miejscowości Durąg. 

Pan Jacek Tracz podziękował Straży Pożarnej za zabezpieczenie tegorocznych biegów narciarskich.
Na zakończenie Pan Wójt podziękował wszystkim osobom, które współpracują z gmina Ostróda na terenie Wzgórz Dylewskich.

Przewodniczący Rady podziękował właścicielom Pałacu w Klonowie za umożliwienie zorganizowania Sesji Rady Gminy.
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 12.40 zamknął obrady LII Sesji Rady Gminy Ostróda.


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



