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Protokół nr XXII/08
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 21 sierpnia 2008r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ostródzie


Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył dwudziestą drugą  w kadencji 2006 - 2010 Sesje Rady Gminy i po powitaniu radnych, Wójta Gminy Ostróda, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz zaproszonych gości panią Różę Krześniak Dyrektora d.s. szkoleń firmy TRIANON Sp. z o.o. i kierowników referatu  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.

Na XXII Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od  Nr XXII/146/08 do Nr XXII/148/08 włącznie.

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

	Otwarcie obrad.
	Informacja o projekcie szkoleniowym dla sołtysów.

Informacja dyrektora GOPS-u na temat projektu aktywizacji społecznej.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy Ostróda.
	Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
	Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
	Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie gminy Ostróda.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szafranki.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 2.

Przewodniczący Radny Roman Nowakowski zwrócił się do Pani Róży Krześniak, z prośbą 
o zabranie głosu.
Pani Róża Krześniak Dyrektor d/s szkoleń w firmie TRANON powitała radnych 
i podziękowała za udzielenie głosu. Następnie powiedziała, że firma zajmuje się m.inn. aranżacją wnętrz, szyciem stroi dla pracowników hotelowych a co najważniejsze ma duże możliwości pozyskiwania środków unijnych. 
W związku z powyższym poinformowała, że w terminie od 1.09.2008r. do 31.12.2008r. będzie realizowany projekt „Zostań liderem aktywności zawodowej mieszkańców wsi”, który realizowany jest z udziałem środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Projekt jest kierowany do sołtysów lub przedstawicieli rad sołeckich. Pani Krześniak nadmieniła, że realizacja projektu przebiegać będzie w następujący sposób: uczestnicy podzieleni zostaną na dwie grupy po 17 osób. Każda grupa będzie realizowała program szkoleniowo-warsztatowy w ilości 40 godzin i obejmować będą cztery 2 - dniowe sesje (po 5 godzin dziennie). Zajęcia odbywałyby się co trzy tygodnie w Dworze Kraplewo.
Szkolenia obejmowały będą m.inn. następujące zagadnienia: praca jako animator 
w środowisku lokalnym, grupy samopomocowe, idea wolontariatu - praca a wolontariuszami, mobilizowanie ludzi do działań, procedura zakładania i działania organizacji pozarządowych, przykłady projektów i źródeł ich finansowania. Na zakończenie Pani Krześniak zaprosiła wszystkich sołtysów do uczestnictwa w tym szkoleniu.
Sołtysi otrzymali deklaracje wyrażającą wolę uczestnictwa w niniejszym programie.
Przewodniczący Rady P. Roman Nowakowski podziękował Pani Dyrektor za przedstawienie całości projektu.

Ad. 3.
Informacje Dyrektora GOPS-u na temat projektu aktywizacji społecznej
Pani Danuta Niemanowska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie poinformowała, że od sierpnia do grudnia 2008r. GOPS będzie realizował projekt Programu operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „W stronę słońca - zintegrowany program aktywizacji społecznej w Gminie Ostróda. W ramach projektu zostanie przeszkolonych w różnego typu specjalnościach 50 osób, długotrwałych klientów pomocy społecznej, 10 osób zostanie skierowanych do pracy w Centrum Integracji Społecznej w Ostródzie, a 29 uczestników projektu weźmie udział w Programie Aktywności Lokalnej w miejscowości Szyldak (kurs tańca, kurs komputerowy fotograficzny, wyjazd do teatru, kina).
Ogółem budżet projektu wynosi 436,091,25zł, z tego środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na ten cel - 392.482,12zł, środki własne - 43.609,13zł

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Następnie przedstawiciele Rady Gminy i Sołtysów wręczyli Panu Wójtowi Gminy Ostróda kwiaty z okazji nakładających się w miesiącu sierpniu uroczystości:, tj. imienin, 50 urodzin oraz  25-lecia pracy.
Gromkie brawa.
Pan Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda serdecznie podziękował za okazaną życzliwość i pamięć. 

Ad. 4.
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 14 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXI/08 z obrad poprzedniej sesji.

Ad. 5.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
W punkcie piątym Wójt Gminy Ostróda przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między sesjami a następnie omówił projekty uchwał.
Omawiając projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Pan Wójt wymienił najistotniejsze zmiany, tj.:
- zmniejszenie planowanych środków na zadaniu inwestycyjnym modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbark I etap o 18 tyś, zwiększenie wydatków bieżących na drogach gminnych,
- zwiększenie 10 tyś na cmentarze,
- 146.951,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Idzbarku,
- 436.091,25 na wdrożenie Priorytetu VII Promocja Integracja Społeczna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Podziałania Rozwój i upowszechnianie integracji przez ośrodki pomoc społeczna,
- 120.500 zł zmniejszenie środków planowanych do pokrycia z kredytów o kwotę 120.500zł zwiększenie środków z dochodów własnych o kwotę 120.500zł „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie”,
- 27.000zł na kulturę fizyczną (remont boisk 6tyś, dofinansowanie placu zabaw w Szyldaku 7tyś, uzupełnienie ogrodzenia boiska w Szyldaku i Smykowie 9 tyś, dofinansowanie budowy budynku gospodarczego przy boisku w Zwierzewie 5 tyś.)
-  zmiana kotłowni węglowej na gazową SP Tyrowo 33.500zł.
Następnie omawiając projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie gminy Ostróda Pan Wójt powiedział, że w związku z możliwością tworzenia niepublicznych szkół 
i przedszkoli na terenie gminy Ostróda zachodzi potrzeba podjęcia stosownej uchwały, która będzie określać kiedy dotacje będzie przekazywana na konto placówki, w jakich przypadkach może być korygowana, sposób jej wykorzystania i rozliczania oraz kto i w jakim zakresie może kontrolować placówkę. 
W dalszej części Pan Wójt przeszedł do projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic 
w miejscowości Szafranki i powiedział, że proponuje się nadać następujące nazwy ulicom Wiosenna, Letnia, Jesienna, Zimowa i Jakuba. 
Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
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 przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXII/146/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 7.

Realizując punkt siódmy Pan Nowakowski Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie gminy Ostróda.
Uwag 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 przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXII/147/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szafranki - stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Ad. 8. 

W punkcie ósmym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szafranki.
Uwag 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 przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXII/148/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 sierpnia 2008r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Szafranki - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 9. 
Wolne wnioski i informacje.
Radny Rady Gminy Ostróda Grzegorz Kłoss zaprosił wszystkich na Dożynki Gminne, które odbędą się w Lubajnach w dniu 6 września 2008r.

Wniosków i uwag nie zgłoszono.

Ad. 10.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXII Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 11.15.


Na tym protokół zakończono.

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



