Protokół nr LV/06
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 27 kwietnia 2006r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ostródzie


Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył czterdziestą piątą w kadencji 2002 - 2006 Sesje Rady Gminy i po powitaniu radnych, Wójta Gminy Ostróda, Sekretarza Gminy, Skarbnika, sołtysów oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 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.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Na LV Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od Nr LV/210/06 do Nr LV/211/06

Przewodniczący Rady odczytał porządek sesji, który przedstawia się w następujący sposób:
	Otwarcie obrad.

Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.
W tym punkcie:
	Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda.

Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2005r.
Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2005r.
Zapoznanie się z opinią Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 
o przedłożonym przez  Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ostróda wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2005r.
Głosowanie nad projektem uchwały.

	Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów gospodarczych.

Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.

Uwag do porządku obrad sesji nie zgłoszono.

Ad. 2.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad poprzednich sesji były dostępne w pokoju do spraw obsługi rady jak i są do wglądu na dzisiejszej sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół Nr LIII/06 z odbytej sesji w dniu 28 marca 2006r. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnie na sesji jest 10 radnych, głosowało 10 radnych.

-„za” przyjęciem protokółu  oddano - 10 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół Nr LIII/06 

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie protokół Nr LIV/06 z odbytej sesji w dniu 10 kwietnia 2006r. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnie na sesji jest 10 radnych, głosowało 10 radnych.

-„za” przyjęciem protokółu  oddano - 10 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół Nr LIV/06 

W chwili obecnej przybył radny Wacław Płotka, aktualnie w sesji uczestniczy 11 radnych.

Ad. 3
W punkcie trzecim porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Wójtowi, który przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami.
Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między sesjami - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda
Przewodniczący Rady głosu udzielił Wójtowi Gminy Ostróda, który w swoim wystąpieniu przedstawił roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005r.

W chwili obecnej przybył radny Jan Kasprowicz, aktualnie w sesji uczestniczy12 radnych.

 Wystąpienie Wójta Gminy na sesji Rady Gminy w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok -  stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2005r.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok.

Uchwała Nr 275/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 24 marca 2006 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2005r.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Kłoss zapoznał radnych 
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W chwili obecnej wyszedł radny W. Płotka, aktualnie w sesji uczestniczy 11 radnych. 

Zapoznanie się z opinią Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez  Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ostróda wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2005r.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2005 rok.

Uchwała Nr 479/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 
z dnia 13 kwietnia 2006r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2005 rok - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Głosowanie nad projektem uchwały.
Przewodniczący Rady 
Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji jest 12 radnych, głosowało 12 radnych.

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów,
-„przeciw” był - 1 głos,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy bezwzględna większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem uchwał.
Uchwała Nr LV/210/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie rozpatrzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium -  stanowi załącznik nr8  do protokołu. 
Wójt Gminy Ostróda podziękował Pani Skarbnik, kierownikom referatów oraz radnym za całoroczną pracę na budżetem gminy Ostróda.
Ad. 5
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów gospodarczych, odczytał Przewodniczący Rady.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji jest 12 radnych, głosowało 12 radnych.

-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 1 głos.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem uchwał.
Uchwała Nr LV/210/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie uchwalenia planów gospodarczych -  stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 

Ad. 6
Wolne wnioski i informacje.
Pan Wójt przedstawił informacje o wykonaniu budżetu gminy za okres I kwartału 2006r., które stanowią załącznik nr 10 do protokołu
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Ad. 7
W wyniku wyczerpania porządku obrad Sesji Rady Gminy Ostróda, Przewodniczący Rady 
o godz. 11.45 zamknął LV Sesję.
Na tym protokół zakończono.
Zaprotokołowała:
									  Przewodniczący Rady
Agnieszka Jakubowska  						   
   Roman Nowakowski

