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Protokół nr XIX/08
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 kwietnia 2008r. godz. 12.00
   w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ostródzie


Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 12.00 otworzył dziewiętnastą w kadencji 2006 - 2010 Sesje Rady Gminy i po powitaniu radnych, Wójta Gminy Ostróda, Sekretarza Gminy, Skarbnika, sołtysów, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie E. Okrucińską i  uczniów  oraz Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego Z. Fleszara - oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 13 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 XIX Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od Nr XIX/128/08 do Nr XIX/133/08 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 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.
W tym punkcie:
1.  Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda.
2. Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2007r.
3.Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2007r.
4.Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ostróda wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2007r.
5.Głosowanie nad projektem uchwały.
	Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy na 2008r.

Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Idzbarku.
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Ostródzie.
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ornowo.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.
	Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

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 do protokołu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół Nr XVIII/08 z obrad poprzedniej sesji.

Ad. 3. 
W punkcie trzecim Wójt Gminy Ostróda przedstawił Sprawozdanie o pracy w okresie między sesjami  (sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu) oraz informacyjnie dla Pań i Panów sołtysów omówił w zarysie przygotowane projekty uchwał. 

	Projekt uchwały w sprawie zmian  budżetu gminy na 2008r.

Wprowadza się do budżetu gminy dodatkowe dochody z tytułu :
a)  przyznanej dotacji na realizacje zadań zleconych „droga Samborowo-Gierłoż”  
z Urzędu Wojewódzkiego 83.637,66 i Unii Europejskiej - 635.499,04. Łącznie 719.136,70.
Pozyskane środki planuje się przeznaczyć na:
- 380.000 zmniejszamy środki pochodzące z kredytu na modernizacje budynku UG,
- 50.000 zmniejszamy środki pochodzące z kredytu  na świetlicę w Grabinku, 
- 63.000 również zmniejszamy środki pochodzące z kredytu na zadanie w Kraplewie,
- 30.000 na dopłatę do ZKM,
- 16.730 na dokumentacje aglomeracja Samborowo,
- 109.500 na składkę dla Związku Gmin regionu Ostródzko Iławskiego „Czyste Środowisko”
- ok.80.000 na podwyżki dla nauczycieli,
b) Subwencja oświatowa - 504.144zł   - podwyżki dla nauczycieli,
c) 7.600 przyjęto jako środki nie wygasające 1) 3.600 na opracowanie dokumentacji remontu kapitalnego i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Pietrzwałdzie 2) 4.000zł na dokumentacji stacji podnoszenia ciśnienia wody w Wysokiej Wsi 
d) darowizny na rzecz oświaty - 8.500 (SP Tyrowo, SP Stare Jabłonki)
e) 203.821 dotacja z budżetu państwa na wypłata stypendiów dla uczniów,
f) 140.000 papierowe pieniądze na realizację 3 programów:
 1) „Edukacja przez teatr i muzykę w gminie”
2) „Uczymy się pomagać ludziom”
3) „Lekcja informatyki - szansą na samokształcenie. 
	Projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Idzbarku.

Pozytywna opinia Kuratora Oświaty - kontynuacja podjętej decyzji. Wszystkie poczynania idą w dobrym kierunku. Myślę, że Stowarzyszenie od września będzie mogło prowadzić 
	Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Ostródzie.

Na sesji obecna była Pani Elżbieta Okrucińska Dyrektor Gimnazjum Ostróda wraz
z uczniami. Propozycja  jest nadania imienia Gimnazjum w Ostródzie Ks. Jana Twardowskiego.
	Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ornowo.

Pani Bożena Kasprzyk złożyła rezygnacje, wybory nowego sołtysa proponuje się na dzień 12 maja 2008r. godz. 18.00
	Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Propozycja podjęcia uchwały przez Radę zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proponuje się stawkę 30% opłaty adiacenckiej.
	Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowej gminy 
do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

Wole przystąpienia wyraziła Gmina Wiejska Nowe Miasto Lubawskie, łącznie do Związku będzie należało 21 gmin, i to już wystarczy.

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

Ad. 4
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

1) Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda
Przewodniczący Rady głosu udzielił Wójtowi Gminy Ostróda, który w swoim wystąpieniu przedstawił roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007r.

 Wystąpienie Wójta Gminy na sesji Rady Gminy w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok -  stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Uwag do przedstawionego przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdania nie zgłoszono.

2) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2007r.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok.

Uchwała Nr 212/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 07 kwietnia 2008 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2007 rok, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

3) Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2007r.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Kłoss zapoznał radnych 
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

4) Zapoznanie się z opinią Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Olsztynie o przedłożonym przez  Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ostróda wniosku 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2007r.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2007 rok.

Uchwała Nr 228/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie 
z dnia 08 kwietnia 2008r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2007 rok - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.

-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy bezwzględna większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XIX/128/08 Rady Gminy Ostróda w sprawie rozpatrzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium -  stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 

Ad. 5.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Nowakowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XIX/129/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 6.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Idzbarku.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Następnie Pan Nowakowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 1 głos.
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XIX/130/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Idzbarku- stanowi załącznik nr 10  do protokołu.

Ad. 7.
W punkcie siódmym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Ostródzie.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Pan Nowakowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XIX/131/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Ostródzie - stanowi załącznik nr 11  do protokołu.

Ad. 8.
Realizując punkt ósmy porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ornowo.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. Pan Nowakowski poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XIX/132/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ornowo - stanowi załącznik nr 12  do protokołu.

Ad. 9.
W punkcie dziewiątym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.
Pan Przewodniczący  poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 4 głos,
-„przeciw” było - 9 głosów,
-„wstrzymujących się” - 1 głos.
Rada Gminy większością głosów nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej.
Niniejszy projekt uchwały - stanowi załącznik nr 13  do protokołu.

Ad.10.
W punkcie dziesiątym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 14 radnych, głosowało 14 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XIX/133/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie nowych gmin do Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” - stanowi załącznik nr 14  do protokołu.

Ad. 11.
Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.

Pani Zofia Stankiewicz sołtys sołectwa Idzbark (Prezes Powiatowej Izby Rolniczej) poinformowała, że Izba Rolnicza wspólnie z Wójtem Gminy organizują spotkanie na temat szkód łowieckich. Szkolenie odbędzie się dnia 12 maja br o godz. 10.00 w urzędzie. Prosiła poprzez sołtysów, aby dotrzeć do zainteresowanych rolników.

Pan Wójt  Gminy Ostróda zaprosił wszystkich obecnych na Rajd Rowerowy, który odbędzie się dnia 17 maja 2008r. 

Więcej wniosków nie zgłoszono.

Ad. 12.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady, zamknął XX sesję o godz. 13.50.

Na tym protokół zakończono.
Zaprotokołowała:			Sekretarz obrad:		Przewodniczący Rady
Agnieszka Jakubowska 		   Jan Żeberek 			 Roman Nowakowski







 






