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Protokół nr XVIII/08
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 27 marca 2008r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ostródzie


Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył osiemnastą w kadencji 2006 - 2010 Sesje Rady Gminy i po powitaniu radnych, Wójta Gminy Ostróda, Sekretarza Gminy, Skarbnika, sołtysów oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 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 decyzji. 

Lista obecności radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności sołtysów - stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
Na sesji obecny był również Pan Eugeniusz Śnieżawski Dyrektor Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie.

Na XVIII Sesji Rady Gminy podjęto uchwałę Nr XVIII/122/08 do Nr XVIII/127/08 włącznie.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad, który przedstawia się 
w następujący sposób: 

	Otwarcie obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy Ostróda.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między  sesjami.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska.
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
Projekt uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującej Sołtysowi za udział w pracach Rady Gminy.
Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie zmiany nazwy miejscowości Szklarnia.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.
Wolne wnioski i informacje.
	Zamknięcie obrad.
Pan Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda zgłosił wniosek o wprowadzenie do  porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Poprzez głosowanie radni jednogłośnie przyjęli proponowany projekt uchwały do porządku obrad.
Projekt uchwały wprowadzono po punkcie 8, pozostałe punkty przyjęły numery 10 i 11.

Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad poprzedniej sesji był dostępny na stanowisku d/s obsługi rady jak i jest wyłożony do wglądu na dzisiejszej sesji.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, 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 Nr XVII/08 z obrad poprzedniej sesji.

Ad. 3. 
W punkcie trzecim Wójt Gminy Ostróda przedstawił Sprawozdanie o pracy w okresie między sesjami oraz omówił przygotowane projekty uchwał.
Omawiając projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków poinformował, że w dniu dzisiejszym wpłynął wniosek PUK Sp. z o.o. w Ostródzie modyfikujący pierwotny wniosek z dnia 21 stycznia br., który mówi o skróceniu czasu obowiązujących taryf do 30 czerwca 2008r. Argumentując znaczną podwyżką energii elektrycznej.
Na dzisiejszej sesji obecny jest Pan dyrektor więc w tym punkcie ustosunkuje się do złożonego wniosku. 

Sprawozdanie Wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVIII/122/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 marca 2008r. w sprawie ustalenia zadań służących ochronie środowiska - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin powiedział, że  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ostródzie złożyło w dniu dzisiejszym wniosek zmieniający pierwotny, który wpłynął w styczniu br.  Powodem zmiany jest przystąpienie przez spółkę do prac nad przygotowaniem wniosku o zatwierdzenie taryf, której zmiana podyktowana jest m.in. wzrostem cen energii elektrycznej od dnia 1 kwietnia 2008r. W tym jednak czasie, jak zapewnił Pan dyrektor, PUK będzie prowadziło analizę zwyżki, jeśli nie wzrośnie obiecywał, że stawki pozostaną na tym samym poziomie. 

Pan Eugeniusz Śnieżawski Dyrektor PUK Sp. z o.o. powiedział, że przygotowując wniosek taryfowy na rok 2008, zapowiadano zmiany cenowe jednak oficjalnie nic do nas nie wpłynęło. Przed świętami otrzymaliśmy cennik o znacznym wzroście energii elektrycznej od 1 kwietnia 2008r. Próbowaliśmy z Zakładem Energetycznym negocjować nie potrafią nam nic powiedzieć. Przedsiębiorstwo podzieliło się na dwie instytucje i twierdzą, że będą jeszcze kolejne zmiany. jest to przykre ale jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia tych zmian.

Radny A. Kudon - czy w umowie między gmina a firmą PUK był zapis  mówiący o zmianach.
Radca Prawny Marzenna Koziorowska - żadnej umowy nie ma, Rada zatwierdza taryfy bądź nie. Mieszkańcy zawierają umowy na podstawie taryf zatwierdzonych przez Radę.

Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W chwili obecnej wyszła radna M. Filipowiak. Aktualnie obecnych na sali obrad jest 13 radnych.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowało 13 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVIII/123/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 marca 2008r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków - stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad. 6.
W punkcie szóstym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującej Sołtysowi za udział w pracach Rady Gminy

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowało 13 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVIII/124/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 marca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługującej Sołtysowi za udział w pracach Rady Gminy - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7.
Realizując punkt siódmy porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie zmiany nazwy miejscowości Szklarnia.

Przewodniczący Rady odczytał niniejszy projekt uchwały.
W trakcie czytania na salę obrad wróciła Pani Małgorzata Filipowiak. 
Aktualnie uczestniczy 14 radnych.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 5 głosów,
-„przeciw” - 4 głosów,
-„wstrzymujących się” - 5 głosów.
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVIII/125/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 marca 2008r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie zmiany nazwy miejscowości Szklarnia.

Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono do projektu.
W trakcie czytania projektu uchwały z sali sesyjnej wyszedł radny T. Klimecki. Uczestniczy 13 radnych.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowało 13 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVIII/126/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 marca 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9.
W punkcie dziewiątym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, obecnych było 14 radnych, głosowało 13 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XVIII/127/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 marca 2008r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Po przeprowadzonym głosowaniu na salę obrad wrócił radny T. Klimecki. Uczestniczy 14 radnych.

Ad. 10. 

Wolne wnioski i informacje.

Pan Wójt poinformowała, że od dnia 31 marca zaczną się zebrania wiejskie, na które będą oprócz Wójta jeździli : Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i Kierownik Referatu Inwestycyjnego. Dodał, że szczegółowy harmonogram zebrań jest dostępny na stanowisku d/s obsługi Rady.  
Przewodniczący rady Pan Roman Nowakowski poinformował, że dnia 4 kwietnia br. o godz. 13.30, odbędzie się wspólne posiedzenie komisji.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.


Ad. 11.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 11.15 zamknął obrady XVIII Sesji Rady Gminy Ostróda.

Zaprotokołowała:			Sekretarz obrad:		Przewodniczący Rady 

Agnieszka Jakubowska		  Jan Żeberek			Roman Nowakowski

