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PROTOKÓŁ  nr  XXXV/05
z Sesji Rady Gminy Ostróda
odbytej dnia 29 czerwca 2005r. w sali sesyjnej 
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

	Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył trzydziestą piątą sesję w kadencji 2002 - 2006 i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, iż z godnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 8 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) Kierownicy Referatów Urzędu Gminy
Na XXXV Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od nr XXXV/170/05 do nr XXXV/172/05

Przewodniczący Rady Roman Nowakowski zaproponował, aby podczas nieobecności radnego Jana Żeberka sekretarzem został radny Tomasz Klimecki.

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad dzisiejszej sesji :

Otwarcie obrad.
Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji.
3.  Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między Sesjami.
4.  Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw 
    z zakresu administracji rządowej, dotyczącej utworzenia grobów i cmentarzy
    wojennych.
6.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów gospodarczych.
7.  Wolne wnioski i informacje.
8.  Zamknięcie obrad.

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.

Ad. 2.
Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował,  że protokół 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 8 radnych,
głosowało 8 radnych,
-	„za” przyjęciem protokółu oddano – 7 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 1 głos.

Rada Gminy większością głosów przyjęła protokół nr XXXVI/05 z obrad poprzedniej Sesji.

Ad. 3
W punkcie trzecim porządku obrad Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie o pracach Wójta w okresie między Sesjami - przedmiotowe sprawozdanie  stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokółu.

Następnie głos zabrał Radny Wiktor Kosek.

Radny Wiktor Kosek - powiedział, że kończy się czerwiec, po tych szumnych sesjach, Kronospan, który zatrudniałby 1 200 osób, sposób zagospodarowania jednostki wojskowej to już każdy widział. Zakład Morliny obiecał zatrudnić 300 osób, lotnisko miało przynieść zatrudnienie 1200 do nich trzeba się odezwać, niech się dobrze zastanowią. Im chodzi o to żeby dać im teren, trzeba do tego wrócić, niech nam przedstawią swoje zamiary. Musimy wystąpić do końca czerwca aby przedstawili swoje zamiary.

Radny Wacław Płotka -  zadał pytanie dotyczące pkt 7 o jakie stowarzyszenie chodzi.

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin- odpowiadając na zadane pytanie stwierdził, 
że chodzi o Dorzecze Drwęcy. 

Ad. 4.
Dotyczy podjęcia uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda udzielił głosu Pani Marii Andrychowskiej Skarbnikowi 
Gminy Ostróda.
 
Pani Maria Andrychowska Skarbnik Gminy Ostróda-  powiedziała, że przedmiotem dzisiejszej zmiany jest wprowadzenie dwóch zadań inwestycyjnych, pierwsza zmiana polega na przesunięciu środków bieżących na wydatki majątkowe, budowa nawierzchni w miejscowości Wałdowo, druga na budowie mostu w miejscowości Samborowo. Zwiększenie środków pozostałych z funduszu gminnego, jak również zostały zmniejszone środki pozyskane z Unii Europejskiej na zadania bieżące. Zwiększenie wydatków na pomoc docelową, zakup podręczników dla klas pierwszych.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2005r.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy stan Rady Gminy Ostróda  liczący 15 radnych, obecnych było 8 radnych, 
-     głosowało 8 radnych,
-	„za” podjęciem uchwały oddano – 8 głosów,
-	„przeciw”  - 0 głosów
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała  Nr XXXV/170/05 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmian budżetu gminy 
na 2005r.- stanowi załącznik nr 4 do protokółu.



Ad.  5
W punkcie piątym porządku obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczącej utworzenia grobów i cmentarzy wojennych.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu W. Płotce.
Radny Wacław Płotka- powiedział, że jest  to cmentarz wojenny, czy ktoś z Państwa zna regulacje w tym nazewnictwie. Jak mamy się ubiegać o te skromne pieniądze i zamazywać pamięć narodową. Czy wystąpiliście Państwo z Urzędu o regulację tej nazwy czy nie.

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin– odpowiadając na zadane pytanie stwierdził, że nie występowaliśmy o taką regulację.

Przewodniczący Rady Roman Nowakowski- nadmienił, że to Wojewoda wystąpił do nas z prośbą abyśmy podpisali porozumienie i zaopiekowali się  cmentarzami.

Radny Wacław Płotka - zapytał czy została podpisana umowa. Dodał, że podpisując umowę, prawnik może coś zaproponować.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał przedmiotową uchwałę w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczącej utworzenia grobów i cmentarzy wojennych.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 8 radnych, głosowało 
8 radnych.		
-	-„za” podjęciem uchwały oddano – 8 głosów,
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	„wstrzymujących się” – 0 głosów. 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała  Nr XXXV/171/05 w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczącej utworzenia grobów i cmentarzy wojennych.- stanowi załącznik nr 5  do protokółu.

Ad. 6
W punkcie szóstym Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia programów gospodarczych.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady Gminy Ostróda liczący 15 radnych obecnych na sesji było 8 radnych, głosowało 8 radnych.
-	„za podjęciem uchwały oddano – 8 głosów
-	„przeciw” – 0 głosów,
-	wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem .
Uchwała  Nr XXXV/172/05 Rady Gminy Ostróda w sprawie uchwalenia planów gospodarczych -stanowi załącznik nr 6 do protokółu.
  
Ad. 7
Wolne wnioski i informacje.
W tym punkcie Przewodniczący Rady przywitał Panią Małgorzatę Filipowiak nowo wybranego Sołtysa Wsi Ostrowin. Następnie w sposób uroczysty wręczono kwiaty Pani Sołtys Sołectwa Ostrowin.  

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin - powiedział kilka słów o Naradzie Sołtysów 
w Glaznotach. Poinformował również, że gminne dożynki odbędą się w miejscowości Lipowo. Msza Święta odbędzie się o godz. 13.00 na sali sportowej w Gimnazjum w Lipowie.

Radny Grzegorz Kłos- zapytał, czy wiadomo coś w sprawie asfaltu w Zwierzewie.

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin- odpowiadając na zadane pytanie stwierdził, 
że Pani Ostrowska zapewniała, że I etap realizacji zadania zostanie wykonany do końca lipca. Zostaną połatane dziury w asfalcie, była też mowa o nakładce 0,5 km. Została również przekazana informacja dotycząca bezpieczeństwa gminy. Według zestawienia Komendy Policji, codziennie jest kilkanaście interwencji policji. Następnie poinformował o smutnej sytuacji jaka miała miejsce w miejscowości Brzydowo. Wybuch bowiem pożar, została spalona stodoła na posesji Radnego Jana Żeberka. Straty są duże. Jest to wielka przykrość. Musimy pomóc organizacyjnie w takiej sytuacji. 
Ad. 8

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XXXV Sesję Rady Gminy Ostróda.

Zaprotokołowała:			Sekretarz Obrad
Agnieszka Jakubowska                      Tomasz Klimecki      


