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Protokół nr 2/06
z obrad drugiej sesji Rady Gminy Ostróda, odbytej dnia 6 grudnia 2006r.
w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Ostródzie.


Przewodniczący Rady Gminy Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył uroczystą drugą Sesję Rady Gminy Ostróda  w kadencji 2006 - 2010 i po powitaniu:
	Radnych  - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu

Zaproszonych gości - lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu,
(m.inn. Starosta Powiatu OstródzkiegoWł. Brodiuk, Przewodniczący Rady Miasta 
Cz. Najmowicz, Ks. Dziekan Roman Wiśniowiecki, Księża, Nadleśniczy, dyrektorzy Placówek Oświatowych właściciele firm i przedsiębiorstw.
3. Sołtysów - lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
	Kierowników jednostek organizacyjnych,

oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Roman Nowakowski przypomniał, że porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się w następujący sposób:



Przedkładam następujący porządek obrad II Sesji:

Otwarcie obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy Ostróda.
Złożenie ślubowania przez Wójta.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych Rady Gminy.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r.
Projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnemu za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zawiązania spółki Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, z udziałem Gminy Ostróda.
 Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.


Ad. 3.

Kontynuując ustalony porządek obrad Przewodniczący Rady powiedział,  że zgodnie 
z ustawą o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania.
Poprosił Pana Gustawa Marka Brzezina o dopełnienie tegoż obowiązku, po wysłuchaniu Hymnu Państwowego.
Następnie Pan Gustaw Marek Brzezin złoży ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, 
a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy” z dodaniem zdania : Tak mi dopomóż Bóg”.
Po ślubowaniu Pan Wójt dokonał krótkiej przemowy. Podziękował za zaufanie, za oddanie głosów na jego kandydaturę.
Nadmienił o ważnej roli sołtysów i członków rad sołeckich.
Następnie Ksiądz Dziekan Roman Wiśniowiecki udzielił Błogosławieństwa Radzie Gminy na kadencje 2006-2010.
W dalszej części  gratulacje złożyli i wręczyli kwiaty Wójtowi m.inn: 
1/ Włodzimierz Brodiuk Starosta Powiaty Ostródzkiego,
2/ Jan Antochowski Dyrektor ACUS Consulting Oddział Warmińsko-Mazurski w Ostródzie,
3/Zbigniew Dabrowski Zastępca Burmistrza Miasta Ostródy,
4/ Czesła Najmowicz Przewodniczący Rady Miasta Ostródy,
5/ Ryszard Cecot Prezes PSL w Olsztynie i Wice Dyrektor ARiMR.
6/Jerzy Dowgwiłłowicz Prezes Spółdzielni RSP w Tyrowie,
7/ Delegacja Dyrektorów szkół Pani Grażyna Lipińska, Robert Pestkowski, Iwona Murzyn,
8/ Wojciech Wieciński Nadleśniczy Nadleśnictwa Stare jabłonki,
 9/ ppłk  Krystian Bagiński Wojskowa Komenda Uzupełnień,
10/ Zygmunt Fleszar Przewodniczący ZNP „Solidarność”,
11/ Maria Konkiel Sołtys sołectwa Wysoka Wieś,
12/ Ryszard Harasim Komendant Powiatowy OSP.
13/ Mirosław Mostowy Rzemieślnik.

Pan Wójt podziękował wszystkim za złożone gratulacje i powiedział że traktuje je tak jakoby były skierowane nie tylko do jego osoby ale przede wszystkim do całej społeczności gminy Ostróda.

Przewodniczący rady zarządził 20 min. przerwy.

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady II sesji realizując punkt czwarty porządku obrad.
Aktualnie w sesji uczestniczy 13 radnych, sołtysi i kierownicy. Nie uczestniczą już goście.

Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy.
Przewodniczący Rady powiedział, że lepiej byłoby aby w Radzie funkcjonowały dwie komisje. Rada liczy 15 radnych a wiadomo, że w poprzedniej kadencji nie zawsze mogły odbyć się komisje gdyż nie było quorum.

Radny Jan Kasprowicz powiedział, że jest to temat nad którym warto byłoby porozmawiać. Wnioskował o zdjęcie tego projektu uchwał z porządku obrad.  

Radca Prawny Marzenna Koziorowska wyjaśniła, że dopóki Statut mówi o trzech komisjach to należy je powołać. Owszem mogą funkcjonować dwie komisje lecz należałoby zmienić statut, póki co nakłada on na radę powołania trzech Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda.

Radny Jan Kasprowicz wycofał zgłoszony wniosek mówiący o zdjęciu z porządku obrad
pkt. 4.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-„za” projektem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
- „wstrzymujących się” - 0 głosów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała nr II/4/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Realizując punkt piąty porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że radni wcześnie zadeklarowali chęć uczestnictwa w poszczególnych komisjach. Uwag nie zgłoszono.
Następnie odczytał projekt uchwały.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-„za” projektem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
- „wstrzymujących się” - 0 głosów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała nr II/5/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych Rady Gminy - stanowi załącznik nr 5  do protokołu.

      Ad. 6.
      Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
      Komisji Rewizyjnej na 2007r.  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Kłoss powiedział, że komisja proponuje przyjąć niniejszy plan pracy. Dodał, że komisja jest otwarta co do nowych propozycji zadań kontrolowanych zgłaszanych przez Radę Gminy.

Uwag nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-„za” projektem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
- „wstrzymujących się” - 0 głosów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała nr II/6/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2007r.- stanowi załącznik nr 6  do protokołu.

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnemu za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu.
  
   Radny Andrzej Wiczkowski zapytał czym różni się ta uchwała od poprzedniej.
   Przewodniczący Rady odpowiedział, że różnica wynika z powołania się na nowe
   rozporządzenie.

   Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłoszono.
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych,  
  głosowało 13 radnych.
-„za” projektem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
- „wstrzymujących się” - 0 głosów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała nr II/7/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnemu za udział w posiedzeniach Rady i Komisji oraz w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu- stanowi załącznik nr 7  do protokołu.

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

Przewodniczący Rady poinformował, że w poprzedniej kadencji przedstawicielem w Związku Gmin „Czyste Środowisko” był Pan Wiktor Kosek. Aktualnie nie jest radnym.
Prosił o zgłaszanie kandydatów.

Radny Jan Żeberek zaproponował kandydaturę Jana Kasprowicza.
Jan Kasprowicz wyraził zgodę.
Więcej kandydatów nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  
   
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych,  
   głosowało 13 radnych.
-„za” projektem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
- „wstrzymujących się” - 0 głosów.
  W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała nr II/8/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie - wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” - stanowi załącznik nr 8  do protokołu.

    Ad. 9.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zawiązania spółki Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, z udziałem Gminy Ostróda.

 Przewodniczący Rady poinformował, że mamy udział w niniejszej spółce, dlatego też wymagany jest udział dwóch przedstawicieli.
W poprzedniej kadencji byli: Andrzej Wiczkowski i Leszek Kwiatkowski. Aktualnie Pan Leszek Kwiatkowski nie jest radnym a Pan Andrzej Wiczkowski myślę, że nadal będzie przedstawicielem.

Pan Andrzej Wiczkowski podtrzymuje swoje przedstawicielstwo w spółce Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów.
Pan Grzegorz Kłoss zgłosił kandydaturę Pana Jana Kasprowicza.
Pan Jan Kasprowicz wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłoszono. 
  Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych,  
   głosowało 13 radnych.
-„za” projektem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
- „wstrzymujących się” - 0 głosów.
  W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała nr II/9/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 grudnia 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawiązania spółki Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, z udziałem Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10.
Wójt Gminy powiedział, że dobrze byłoby aby budżet na 2007r. został uchwalony jeszcze 
w tym roku. 
Pani sołtys Maria Konkiel zapytała kiedy rozpoczną się wybory sołtysów.
Pan Wójt odpowiedział, że w tym roku już nie, gdyż należy najpierw podjąć uchwałę. Myślę, że styczeń - luty.
Radni otrzymali propozycje szkoleń od  ACUS Consulting Oddział Warmińsko - Mazurskie w Ostródzie na temat: „Jak być dobrym radnym”. Termin szkolenia w dniu 14. 12. 2006r. płatność 180,00zł.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Ad. 11.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący rady zamknął obrady III sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 11.30.


Zaprotokołowała:			Sekretarz obrad:		Przewodniczący Rady
Agnieszka Jakubowska	                Jan Żeberek		   Roman Nowakowski



