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Protokół nr LIII/06
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2006r.
w Hotelu SPA Dr I. Eris Wzgórza Dylewskie

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył czterdziestą trzecią sesję w kadencji 2002 - 2006 i po powitaniu Radnych, Wójta Gminy Ostróda, właściciela Hotelu SPA Dr. I. Eris H. Orfingera, sołtysów, kierowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy oraz zaproszonych gości oświadczył, że zgodnie 
z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 14 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.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


Na LIII Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od Nr LIII/ 204/06 do Nr LIII/206/06 włącznie.

Pan Henryk Orfinger serdecznie powitał wszystkich zebranych  a następnie zaprosił po obradach na zwiedzanie hotelu i lunch.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad LIII Sesji Rady Gminy, który przedstawia się w następujący sposób:
	Otwarcie obrad.

Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji.
	Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesjami.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostróda.
Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.
Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji na temat stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie Ostróda w roku 2005.
	 Wolne wnioski i informacje.
	Zamknięcie obrad.
	Zwiedzanie kompleksu Hotelu SPA Dr I. Eris.

Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad.
 
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 2 
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu na dzisiejszych obradach, jak również był dostępny w pokoju d/s obsługi rady w Urzędzie Gminy Ostróda.  

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół Nr LII/06

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnie na sesji jest 14 radnych, głosowało 14 radnych.

-„za” przyjęciem protokołu oddano - 13 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 1 głos.

Ad. 3.

W punkcie trzecim porządku obrad Przewodniczący Rady głosu udzielił Wójtowi Gminy, który wyraził swoje oraz w imieniu samorządu wyrazy uznania za funkcjonowanie tak wspaniałego obiektu na terenie gminy Ostróda.
Następnie przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między sesjami.
Sprawozdanie Wójta -  stanowi załącznik nr  3 do protokołu.


Ad. 4.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostróda.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji, zaopiniowany był pozytywnie, następnie odczytał niniejszą uchwałę.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnie na sesji jest 14 radnych, głosowało 14 radnych.

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem uchwał.
Uchwała nr LII/204/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 5.

W punkcie piatym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie.  

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie na sesji obecnych jest 14 radnych, głosowało 14 radnych.

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem uchwał.
Uchwała nr LIII/205/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie rocznego programu współpracy i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie -stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ad. 6.

Realizując punkt szósty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie na sesji obecnych jest 14 radnych, głosowało 14 radnych.

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem uchwał.
Uchwała nr LIII/206/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.


Ad. 7.
Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji na temat stanu bezpieczeństwa publicznego 
w gminie Ostróda w roku 2005.

Pan Marian Modrzewski zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie przedstawił analizę stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Ostróda w roku 2005
Poinformował również o ilości odnotowanych zdarzeniach w miejscowościach w gminie Ostróda.
Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Ostróda w roku 2005 - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Zestawienie miejscowości i ilości odnotowanych na nich zdarzeniach - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Jan Ilnicki sołtys z Lubajn zapytał, czy policjant ma prawo nałożyć mandat w przypadku gdy gospodarzowi wybiegły kury na podwórko.

Komendanta Modrzewski odpowiedział, że w tym okresie szczególnym dot. ptasiej grypy, zwierzęta domowe maja być w zamknięciu. Wielu tłumaczy, że ja nie widziałem same wybiegły na podwórko. 

Radny Jan Kasprowicz powiedział, że od momentu powstania Letniego Posterunku policji 
w Starych Jabłonkach, mieszkańcy zauważyli znaczna poprawę bezpieczeństwa. 


Ad. 8

Wolne wnioski i informacje.

Radny Jan Kasprowicz prosił, aby uchwalony dziś regulamin został przesłany sołtysom i był stosowany wśród mieszkańców.

Prezes Laboratorium Kosmetycznego Dr I.Eris powiedział, że znalazł na polu dwie sarny zagryzione przez psy. Dodał, że z wałęsającymi się psami coś trzeba zrobić.

Radny Andrzej Wiczkowski - potrzebna jest osoba odpowiedzialna za wyłapywanie bezdomnych psów, tak wiele pieniędzy płacimy na wyłapywanie bezdomnych psów. Dodał, że należy stworzyć taki mechanizm, żeby znać osobę która wyłapywałaby te psy 
i rzeczywiście zabrała tego psa.

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin, odpowiadając stwierdził, że z tym problemem gmina boryka się od kilku lat. Gmina płaci miastu w skali 1 -go miesiąca 135zł za 1 psa, zaś w skali roku 50 tyś. Trzeba przebudować świadomość ludzi poprzez edukacje społeczeństwa juz na etapie przedszkola, szkoły czy zebrań wiejskich. jest to problem wszystkich mieszkańców.

W dalszej części dyskutowano jeszcze na temat utrzymania bezdomnych zwierząt 
i nakładania kar na właścicieli tych psów.

Pani Sołtys sołectwa Morliny podziękowała Komendantowi Policji za poprawę bezpieczeństwa wsi Morliny.

Na zakończenie Pani Zofia Stankiewicz sołtys sołectwa Idzbark w imieniu wszystkich sołtysów wręczyła panu H. Orfingerowi kosz z wiejskim jadłem.

Następnie Przewodniczący Rady podziękował Panu H. Orfingerowi za umożliwienie odbycia sesji w Hotelu SPA Dr I. Eris i złożył na jego ręce list gratulacyjny.
 
Pan Henryk Orfinger zaprosił wszystkich na spacer po hotelu a później na poczęstunek.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Sesji Rady Gminy Ostróda, Przewodniczący Rady 
o godz. 11.20 zamknął obrady LIII Sesje.

Na tym protokół zakończono.					  Przewodniczący Rady

Zaprotokołowała:							   Roman Nowakowski
Agnieszka Jakubowska  

