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	PROTOKÓŁ nr   XXXIV/05
z Sesji Rady Gminy Ostródzie
odbytej dnia 24 maja 2005r.
w sali reprezentacyjnej Ostródzkiego Zamku





	Przewodniczący Rady Gminy Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył uroczystą trzydziestą czwartą Sesję Rady Gminy Ostróda  w kadencji 2002 - 2006 i po powitaniu radnych i sołtysów obecnych i od roku 1990 oraz licznie przybyłych gości a wśród nich. Poseł na Sejm RP : Jan Antochowski Poseł na Sejm RP Stanisław Gorczyca, Starosta Powiatu Ostródzkiego Aleksander Gawryluk, Ks. Jerzy Wiśniowiecki, Wojciech Wieciński Nadleśniczy Nadleśnictwa  Stare Jabłonki, Przemysław Pierunek Nadleśniczy Nadleśnictwa Miłomłyn, Danuta Fuks Nadleśniczy Nadleśnictwa Iława, Marian Modrzewski Zastępca Komendanta Powiatowego Policji, Dariusz Warowny Dyrektor Banku Pocztowego,  oraz wszystkich obecnych.

Następnie oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych  - stanowi załącznik nr 1 do protokółu, 
lista obecności sołtysów -  stanowi załącznik nr  2 do  protokółu.

Przewodniczący Roman Nowakowski przypomniał, że porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco:
1.	Otwarcie obrad.
2.	Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
3.	Uroczysta część sesji - 15 lecie funkcjonowania samorządu terytorialnego.
4.	Przerwa w obradach.
5.	Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między Sesjami.
6.	Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie 2005r.
7.	Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Ostrowin.
8.	Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programów gospodarczych. 
9.	Projekt uchwały w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda. 
10.	Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu działki nr 171/6 położonej przy ul. Spacerowej w miejscowości Stare Jabłonki.
11.	Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda.
12.	Wolne wnioski i informacje.
13.	Zamknięcie obrad.


Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych chciałby wystąpić z wnioskiem o dokonanie zmian w wyżej wymienionym porządku obrad.

Uwag i wniosków do przedłożonego porządku obrad XXXIV Sesji nie zgłoszono.

	Ad. 2


Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Protokół z obrad  trzydziestej trzeciej sesji znajduje się na stanowisku d.s. 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 obecnych było 15 radnych.
Głosowało 15 radnych,
-„za” przyjęciem protokółu oddano – 14 głosów
-„przeciw” – 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 1 głos.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Gminy większością przyjęła protokół 
Nr XXXIII/05 z obrad poprzedniej Sesji.

	Ad. 3
Uroczysta część Sesji - 15 lecie funkcjonowania samorządu terytorialnego.

	Wystąpienie Wójta.

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin przywitał wszystkich obecnych na uroczystej sesji zorganizowanej z okazji Dnia Samorządowca oraz 15- lecia funkcjonowania samorządu  terytorialnego gminy Ostróda. Powiedział, że dzięki  Państwa pracy i poświęceniu gmina zmieniła swoje oblicze, co na długie lata zostanie zapisane w kartach historii. 
Następnie Pan Wójt razem z Przewodniczącym Rady Romanem Nowakowskim wręczali dyplomy, kwiaty i drobne upominki w postaci grawerowanych deseczek i piór wiecznych najdłużej zasłużonym radnym, Przewodniczącym Rad, Sołtysom z Gminy Ostróda od 1990 roku oraz byłemu Wójtowi Janowi Antochowskiemu.

	Wystąpienie gości.


W tym punkcie głos zabrali: Poseł na Sejm RP Jan Antochowski, Poseł na sejm RP Stanisław Gorczyca, Starosta Powiatu Ostródzkiego Aleksander Gawryluk, były Przewodniczący Rady Gminy Ostróda w kadencji  1990-1994 oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Stare Jabłonki Wojciech Wieciński, Dyrektor Banku Pocztowego Dariusz Warowny. 
Goście w swoim wystąpieniu  wyrażali  podziękowania za docenienie ich częściowego wkładu w rozwój Gminy Ostróda w minionych latach, a tym samym podziękowali pracowników samorządowych zdając sobie sprawę z jakże trudniej niekiedy pracy.

	Występ artystyczny.


W tym punkcie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie Pani Marta Żeberek zaprosiła na występ artystyczny Zespołów Wokalnych „Astra” z Samborowa i „Iskierka” z Brzydowa. Młodzież śpiewała piosenki, program trwał ok. 20 min.

	Uroczysty toast.


Następnie Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin zaprosił wszystkich na lampkę szampana oraz symboliczny kawałek tortu.

Ad. 4
W związku z powyższym Przewodniczący Rady ogłosił pół godzinną przerwę, tym samym zapraszając gości na lampkę szampana.

	Ad. 5
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady XXXIV Sesji przystępując do punktu piątego porządku obrad.


W tym punkcie Wójt Gminy Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie o pracach Wójta w okresie między Sesjami.
Przedmiotowe sprawozdanie-  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.


Ad. 6

Realizując punkt szósty porządku obrad Przewodniczący Rady przedłożył projekt uchwały w sprawie zmian budżetu na 2005r. Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Gminy.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała nr XXXIV/164/05  w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.-  stanowi załącznik nr 4 do protokółu. 

Ad. 7
Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Ostrowin.

Uwag i wniosków do projektu uchwały nie zgłoszono.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:
	Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych.

-	głosowało 15 radnych,
-	„za” podjęciem  uchwały oddano –15 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała nr XXXIV/165/05 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Ostrowin  – stanowi załącznik nr 5 do protokółu.


Ad. 8.
W punkcie ósmym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia programów gospodarczych.
 
Uwag i wniosków nie zgłoszono.

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

Uchwała nr XXXIV/166/05 w sprawie uchwalenia programów gospodarczych.
 - stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokółu. 

	Ad. 9.


W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o wyrażenie zgody na nie czytanie całego projektu uchwały  w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda, z racji obszernej treści. Dodał, że projekt uchwały był omawiany na komisjach.

W związku z powyższym zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie.
 
W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych obecnych było 15 radnych.
Głosowało 15 radnych.
-	„za” wyrażeniem zgody oddano– 14 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 1 głos.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Gminy większością głosów wyraziła zgodę, na nie czytanie całości projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad projektem uchwały  w sprawie 
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda .

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych obecnych było 15 radnych.
Głosowało 15 radnych.
-	„za” projektem uchwały oddano– 15 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała nr XXXIV/167/05 Rady Gminy Ostróda w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

Ad. 10. 

W punkcie dziesiątym porządku obrad Przewodniczący Rady zwrócił się  ponownie do radnych z prośbą o wyrażenie zgody na nie czytanie całego projektu uchwały  w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmina Ostróda terenu działki nr 171/6, położonej przy ul. Spacerowej w miejscowości Stare Jabłonki, gdyż treść tej uchwały jest bardzo obszerna. 
Ponadto poinformował radnych, że na posiedzeniach komisji radny W. Płotki wnioskował o wprowadzenia w § 6 pkt. 3 zapisu: ”zaleca się systemy ogrzewania ekologicznego „dodał, że wniosek ten został uwzględniony w projekcie uchwały.

W związku z powyższym zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie.
 
W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych obecnych było 15 radnych.
Głosowało 15 radnych.
-	„za” wyrażeniem zgody oddano– 15 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie zaopiniowała zgłoszony wniosek.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad projektem uchwały  w sprawie 
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmina Ostróda terenu działki nr 171/6, położonej przy ul. Spacerowej w miejscowości Stare Jabłonki.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych obecnych było 15 radnych.
Głosowało 15 radnych.
-	„za” projektem uchwały oddano– 15 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała nr XXXIV/168/05 Rady Gminy Ostróda w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmina Ostróda terenu działki nr 171/6, położonej przy ul. Spacerowej w miejscowości Stare Jabłonki - stanowi załącznik nr8  do niniejszego protokółu.

Ad. 11. 

W punkcie 11 porządku obrad Przewodniczący Rady ponownie zgłosił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nie czytanie całości projektu uchwały  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda, ponieważ jest bardzo obszerny ponadto poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisjach.

W związku z powyższym zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie.
 
W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych obecnych było 15 radnych.
Głosowało 15 radnych.
-	„za” wyrażeniem zgody oddano– 15 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, Rada Gminy większością głosów wyraziła zgodę, na nie czytanie całości projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad projektem uchwały. 

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych obecnych było 15 radnych.
Głosowało 15 radnych.
-	„za” projektem uchwały oddano– 15 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała nr XXXIV/169/05 Rady Gminy Ostróda w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda, stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokółu

Ad. 12.

Wolne wnioski i informacje.

Radny Wacław Płotka powiedział, że czekał wystarczająco długo z pewną kwestią a mianowicie sprawa dotyczy ograniczonego dostępu do informacji publicznej, m.inn. protokołów z Sesji Rady Gminy i innych.  Dlatego, też apeluje o wezwanie całej rady o uchylenie zapisów §§ od 18 do 20 włącznie Statutu Gminy Ostróda. Tryb jaki został ujęty w tych zapisach mówi o tym, że protokół możemy czytać przed przyjęciem, natomiast po przyjęciu przez Radę, aby uzyskać kserokopie protokołu należy złożyć wniosek na piśmie i w terminie 7 dni może być udostępniony. 

Radca Prawny Marzenna Koziorowska wyjaśniła, że na dzień dzisiejszy Rada Gminy Ostróda taki Statut zatwierdziła, w związku z powyższym nie ma innej możliwości udostępnienia kserokopii protokołu bez złożonego wniosku na piśmie.   

Radny W. Płotka powiedział, że ustawa o dostępie do informacji publicznej mówi, że rada może zawiesić taką formę dostępu więc odblokujmy to.

Pani M. Koziorowska odpowiedziała, że zawieszenie jest niemożliwe, można ewentualnie zapisy w Statucie doprecyzować i wystąpić z uchwałą o zmiany w Statucie Gminy Ostróda.

Radny W Płotka powiedział, że odblokować trzeba już dziś, bo inaczej jest Sąd Administracyjny, niech Pan znajdzie coś.

Przewodniczący Rady zapytał, czy miał Pan problem z dostępem do informacji.

Radny Wacław Płotka wyjaśnił, że zwyczajowo nie było problemów, do momentu gdy zaczął działać Statut wówczas pojawiły się problemy.

Radny Leszek Kwiatkowski - nadmienił, że sprawa jest trochę szerszej natury. My w Statucie nie możemy zapisać informacji sprzecznych z ustawą o dostępie do informacji publicznej, natomiast jest pewne niebezpieczeństwo dla nas. Dodał, że osobiście nie spotkał się z tym, że protokoły czy inne informacje nie są udostępniane.

Sekretarz Gminy Andrzej Pęziński wyjaśnił, że  Biuletyn Informacji Publicznej tj. źródło informacji ogólnodostępnej  nałożone na samorządy ustawą. Wszystkie protokoły z posiedzeń, uchwały, zarządzenia, ogłoszenia oraz inne dokumenty znajdują się na stronie w BIP, więc nie mówmy, że nie ma dostępu. Mogła być taka sytuacja, że nie były umieszczone wszystkie załączniki do protokołu, tak mogło być po XXXI Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 11 marca 2005r. gdzie dyskutowano na temat Kronospanu. Protokół zawierał ponad sto stron, a prawie każda osoba zabierająca głos na sesji załączała do protokołu pismo, protest, czy listy z podpisami, które stanowią załącznik do protokołu, protokół stanowi całość wraz z załącznikami. 

Radny W. Płotka powiedział, że Pan Sekretarz teraz namieszał, wyjaśniam, że godzinę po Sesji, kiedy protokół był przyjęty nie mogłem do niego mieć dostępu, ponieważ obecna jeszcze w tym dniu Pani Mecenas wyjaśniła, że zgodnie ze Statutem tylko na wniosek. Tak właśnie ogranicza ten dostęp nasz statut.

Wójt Gminy Ostróda powiedział, że radny ma zawsze dostęp do protokołu, jeśli jest taka potrzeba to może podejść do protokolanta i sprawdzić. Myślę, że na najbliższym posiedzeniu komisji będzie można popracować nad ścieżka legislacyjną. 

Przewodniczący Rady nadmienił, że na komisjach temat ten rozważymy.    
   
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Sekretarz Gminy Ostróda zaprosił wszystkich obecnych na część integracyjna XXXIV Sesji, która odbyła się w Napromku w Gospodarstwie Agroturystycznym.

Ad. 13

W wyniku wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Rady Roman Nowakowski zamknął XXXIV Sesją Rady Gminy o godz.13.30.


Zaprotokołowała			Sekretarz obrad		Przewodniczący Rady

Agnieszka Jakubowska 		  Jan Żeberek			  Roman Nowakowski







