Protokół nr LIV/06
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 10 kwietnia 2006r. godz. 16.30
   w sali konferencyjnej przy gabinecie Wójta


Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 16.30 otworzył czterdziestą czwartą w kadencji 2002 - 2006 Sesje Rady Gminy i po powitaniu radnych, Wójta Gminy Ostróda, Sekretarza Gminy oraz Skarbnika oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji 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 protokołu.

Na LIV Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od Nr LIV/207/06 do Nr LIV/209/06

Przewodniczący Rady odczytał porządek sesji, który przedstawia się w następujący sposób:
      1.   Podjecie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.
	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda.
	Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 
	Wolne wnioski i informacje.

Zamkniecie obrad.

Uwag do porządku obrad sesji nie zgłoszono.

Ad. 1.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r. 
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Skarbnik, która omówiła projekt uchwały.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał pod głosowanie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnie na sesji jest 9 radnych, głosowało 9 radnych.

-„za” podjęciem uchwały oddano - 9 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem uchwał.
Uchwała Nr LIV/207/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.  stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Ad. 2

Projekt uchwały w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda przedstawiła Pani Marta Romanowska.
Poinformowała, że jest ona konsekwencją uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie na sesji obecnych jest 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 uchwał.
Uchwała Nr LIV/208/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 3

W punkcie trzecim porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.


Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie na sesji obecnych jest 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 uchwał.
Uchwała Nr LIV/209/06 Rady Gminy Ostróda w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 4.

Wolne wnioski i informacje.

Radny Roman Ślusarczyk zapytał, który punkt z Planu Rozwoju Lokalnego, będzie realizowany w tym roku.

Wójt Gminy Ostróda, PRL musi być bo inaczej nie można składać wniosku. Część zadań z PRL jest umieszczona w budżecie gminy. Będą realizowane na pewno te, które dostały dofinansowanie, nad reszta trzeba będzie się zastanowić. Z kredytu możemy zrobić jakieś jedno zadanie. Jest w internecie ogłoszona lista złożonych wniosków ok. 50 w skali województwa, prawdopodobnie 6-7 z nich będzie akredytowana. 
Pan Wójt podziękował Radzie za poważne podchodzenie do zwoływaniu w trybie pilnym sesji, które wynikają z konieczności uzupełnienia złożonych wniosków.

Radny Jan Kasprowicz nawiązując do tematu budowy sieci wodno  kanalizacyjnej na terenie gminy powiedział, że należałoby wrócić do umów partycypacyjnych, czy opłat adiacenckich. Dodał, że należy pomóc gospodarstwom kolonijnym.

Radny R. Ślusarczyk powiedział, że trudno jest przymusić do partycypacji w kosztach. Nadmienił, że w Tyrowie jest wiele osób, które zawarły umowy a nie wywiązały się 
z płatności, jednak nikt nie podaje ich do Sądu. 
Radny Cz. Majewski powiedział, że nie można uszczęśliwiać ludzi na siłę budując kanalizację, np. w Tyrowie. 

W dalszej części dyskutowano na temat kosztów wywozu ścieków z szamb przydomowych, porządku i czystości na terenie gminy oraz kosztach ochotniczych straży pożarnych.

Wójt Gminy Ostróda powiedział, iż dobrze że takie dyskusje wynikają ponieważ społeczeństwo musi się przebudowywać w sensie nie tylko własności do swojej posesji ale również miejscowości, sołectwa i gminy. Zacząć trzeba od środków decyzyjnych jakim jest Rada Gminy, Rada Sołecka, Sołtys. Bazujemy na Planie Rozwoju Lokalnego, regulaminie który stanowi prawo lokalne. Kwestia jak podejść do tego aby wprowadzić go w życie. Dodał, że chodzi przede wszystkim o kwestie psów, ponieważ boli nas to bardzo finansowo.
Za PRL musi pójść myślenie Stowarzyszeń, Sołectwa, Rady Sołeckiej i być może szkół, ponieważ wiele środków jest możliwe do pozyskania poza samorządem, albo bez współpracy z samorządem. Bardzo ważną rzeczą jest prowadzenie inwestycji zbiorowych.
W wystąpieniach pokontrolnych RIO, mamy w zaleceniach wprowadzenie opłaty adiacenckiej, Rada będzie musiała bardzo mocno przepracować nad tą uchwałą.
Również niedługo będziemy uchwalali plan zagospodarowania przestrzennego na  „poligon”, tez należy go dobrze przeanalizować, gdyż to Rada uchwala.
Na zakończenie Pan Wójt wyjaśnił, że aby strażacy pracowali społecznie muszą sami wystąpić z taką inicjatywą, czyli muszą podjąć uchwałę. 

Radny R. Ślusarczyk wnioskował o naprawę hydrantu w Tyrowie, który cieknie.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Sesji Rady Gminy Ostróda, Przewodniczący Rady 
o godz. 17.30 zamknął LIV Sesję.
Na tym protokół zakończono.
Zaprotokołowała:
									  Przewodniczący Rady
Agnieszka Jakubowska  						   
   Roman Nowakowski

