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Protokół Nr IV/06
z Sesji Rady Gminy Ostróda
odbytej dnia 29 grudnia 2006r.
w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Ostródzie


Przewodniczący Rady Roman Nowakowski otworzył czwartą 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  14 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 IV 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.
5.	Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2006r.
6.	Projekt uchwały budżetowej na 2007r.
W tym punkcie:
1/ Wystąpienie Wójta Gminy.
2/ Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
3/ Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4/ Odczytanie opinii właściwej do spraw budżetu.
5/ Stanowisko Wójta wobec złożonych wniosków.
6/ Dyskusja nad projektem budżetu.
7/ Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.


7.Projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.
8.Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 
w Sołectwach na terenie Gminy Ostróda.
9.Wolne wnioski i informacje.
10.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 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 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.
Wójt Gminy Ostróda m.inn. poinformował, że została sprzedana nieruchomość w Rudnie dla Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”. Eksploatator jakim jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie zawarło umowę ze związkiem na 1 rok.
Sprawozdanie Wójta - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

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 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano- 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się”- 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr IV/14/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2006r, w sprawie zmian 
w budżecie gminy - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
W  punkcie piątym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006r.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się”- 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr IV/15/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2006r, w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006r. - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6.
Projekt uchwały budżetowej na 2007 rok.

1/ Wójt Gminy Ostróda przedstawił w swoim wystąpieniu zarys uchwały budżetowej na 2007 rok.
Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 


2/ Przewodniczący Rady Roman Nowakowski odczytał projekt uchwały budżetowej na 2007 rok.
3/ Następnie Przewodniczący Rady odczytał  Uchwałę Nr 1004/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie budżetu na 2007 rok.
Uchwała Nr 1004/2006 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie budżetu na 2007 rok - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

4/ Odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu.
Radny Andrzej Suchodolski Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich odczytał opinie, która jest pozytywna do projektu budżetu.
Opinia komisji Budżetu - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

5/ Stanowisko Wójta wobec złożonych wniosków.
Pan Wójt ustosunkował się na wniosek roboczy z komisji i powiedział, że jest on zrozumiały i zgodny.
Uwag nie zgłoszono.

6/ Głosowanie na projektem budżetu.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały budżetowej oddano- 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się”- 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr IV/16/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2006r., w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2007 rok - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.



Ad. 7 

Realizując punk siódmym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.
Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omawiana na komisji.
Uwag nie zgłoszono do projektu uchwały.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się”- 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr IV/17/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2006r., w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 8  

W punkcie ósmym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach na terenie Gminy Ostróda.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się”- 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr IV/18/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 grudnia 2006r., w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach na terenie Gminy Ostróda
- stanowi załącznik nr 11 do protokołu.





Ad. 9.

Wolne wnioski i informacje.
Pan Wójt poinformował, że do dnia 8 stycznia 2007r. Rada Gminy będzie musiała podjąć decyzję dotyczącą zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Wniosek przedłożyło PWiK Sp. z o.o. w Tyrowie.

Sołtys sołectwa Tyrowo Roman Ślusarczyk złożył najlepsze życzenia w Nowym Roku 2007. Podziękował radnym za współpracę w kadencji 2002-2006.

Pani Maria Konkiel Sołtys sołectwa Wysoka Wieś również podziękowała za współpracę 
i oświadczyła, że prawdopodobnie nie będzie kandydowała na kolejną kadencję na sołtysa.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 
 
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 11.50 zamknął obrady IV Sesji Rady Gminy Ostróda.

Na tym protokół zakończono.


Zaprotokołowała:			Sekretarz obrad:		Przewodniczący Rady
Beata Czerkas 			   Jan Żeberek		               Roman Nowakowski



