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Protokół Nr III/06
z Sesji Rady Gminy Ostróda
odbytej dnia 19 grudnia 2006r.
w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Ostródzie


Przewodniczący Rady Roman Nowakowski otworzył trzecią Sesję Rady Gminy Ostróda o godz. 10.00 i po powitaniu Wysokiej Rady, Wójta, Skarbnika, Sekretarza Gminy, Kierowników Referatów Urzędu Gminy, sołtysów z terenu gminy 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 uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad III Sesji Rady Gminy Ostróda, który przedstawia się następująco:
1.	Otwarcie obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
3.	Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między Sesjami.
4.	Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.
5.	Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
6.	Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda w Stowarzyszeniu Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.
7.	Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Jabłonki.
8.	Wolne wnioski i informacje.
9.	Zamknięcie obrad.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 2.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu na stanowisku do spraw obsługi rady jak i jest na dzisiejszej sesji.
Uwag do protokołu nie zgłoszono. 
Przewodniczący Rady poddał niniejszy protokół pod głosowanie.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych aktualnie obecnych było 10 radnych, głosowało 10 radnych.
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 10 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się”- 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad poprzedniej sesji.
 
Ad. 3
W punkcie trzecim Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie  o pracy w okresie między sesjami.
Sprawozdanie Wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie Przewodniczący rady zaproponował aby na sekretarza obrad dzisiejszej sesji został powołany radny Tomasz Klimecki.
Rada Gminy Ostróda jednogłośnie przyjęła zgłoszoną propozycje.
Sekretarzem obrad III Sesji rady Gminy Ostróda został powołany radny Tomasz Klimecki.

Ad. 4.

Realizując punkt czwarty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2006r.
Uwag do projektu nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych aktualnie obecnych było 10 radnych, głosowało 10 radnych.
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 10 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się”- 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr III/10/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 grudnia 2006r, w sprawie zmian 
budżetu gminy - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
W  punkcie piątym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
Na przedstawiciela wyznacza się radnego Pana Andrzeja Suchodolskiego.
Uwag nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych aktualnie obecnych było 10 radnych, głosowało 10 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 10 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się”- 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 grudnia 2006r, w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego- stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 6.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda w Stowarzyszeniu Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.
Na przedstawicieli deleguje się Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina oraz Inspektora Ref. Inwestycyjnego i Gospodarki Komunalnej Pana Romana Szewczyka.
Uwag nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych aktualnie obecnych było 10 radnych, głosowało 10 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano- 10 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się”- 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 grudnia 2006r, w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda w Stowarzyszeniu Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 7 

Realizując punk siódmym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Jabłonki.
Przewodniczący Rady poinformował, że nadaje się kolejną nazwę ulicy w Starych Jabłonkach o nazwie: Brzozowa
Uwag nie zgłoszono do projektu uchwały.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych aktualnie obecnych było 10 radnych, głosowało 10 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 10 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się”- 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr III/13/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 grudnia 2006r, w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Jabłonki - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 8  

Wolne wnioski i informacje.
Pan Wójt poinformował, że w roku 2006 wydano 11 decyzji w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem nieruchomości, których wartość wzrosła w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.
Informacja stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Radny Janusz Sadowski odnosząc się do przedstawianego przez Wójta sprawozdania dotyczącego punktu sprzedaży działek nie zabudowanych położonych w obrębie miejscowości Samborowo, zapytał na jakie cele działki te będą przeznaczone.

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, ze jest to kompleks działek pod zabudowę mieszkaniowa przy ul. Spółdzielczej w Samborowie.

Pani Halina Sztramska sołtys sołectwa Morliny poprosiła o dostarczenie żwiru obok zbiornika PPOŻ w Morlinach.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 
 
Następnie Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich obecnych na uroczysta część sesji opłatkowej, która rozpocznie się o godz. 12.00 na Ostródzkim Zamku.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 11.00 zamknał obrady III sesji Rady Gminy Ostróda.

Na tym protokół zakończono.


Zaprotokołowała:			Sekretarz obrad:		Przewodniczący Rady
Agnieszka Jakubowska		Tomasz Klimecki		   Roman Nowakowski



