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Protokół nr XXIV/08
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 30 października 2008r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ostródzie


Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył dwudziestą czwartą w kadencji 2006 - 2010 Sesje Rady Gminy i po powitaniu radnych, Wójta Gminy Ostróda, Sekretarza Gminy, Skarbnika i kierowników referatu oraz sołtysów oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 15 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 XXIV Sesji Rady Gminy podjęto uchwały od  Nr XXIV/154/08 do Nr XXI/158/08 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 zmian budżetu gminy na 2008r.
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
	Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości otrzymanego ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
	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 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół Nr XXIII/08 z obrad poprzedniej sesji.

Ad. 3.
W punkcie trzecim Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda, który przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między sesjami. 
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami, stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4.
W punkcie czwartym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXIV/154/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2008r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r. - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5.

Realizując punkt piąty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
Uwag nie zgłoszono.
- „za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
- „przeciw” było - 0 głosów,
- „wstrzymujących się” - 1 głos.
Rada Gminy większością głosów  podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXIV/155/08 Rady Gminy Ostróda w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6.
W punkcie szóstym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały  
w sprawie ustalenia wysokości otrzymanego ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
Uwag nie zgłoszono.
- „za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
- „przeciw” było - 0 głosów,
- „wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXIV/156/08 Rady Gminy Ostróda w sprawie ustalenia wysokości otrzymanego ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7.
Realizując punkt siódmy Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego.
Radny A. Wiczkowski - powiedział, że miały być podane stawki.
Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej  odpowiedział, że uczestniczył w posiedzeniu komisji i przedstawiał projekt uchwały ale nic takiego nie słyszał, aby przedstawić stawki. Dodał, że będą one określone po podjęciu uchwały w zawartych umowach.
Pan Wójt  nadmienił, że przyjmie tą sugestię i rozumie, że ma ich twardo traktować.
Radny A. Kudon zapytał do kiedy będą znane stawki.
Pan A. Lewartowski Kierownik Ref. RGGiP - wyjaśnił, że chcemy to zrobić jak najszybciej do końca roku.  negocjacje będą zawierane zaraz po podjęciu uchwały.      

Więcej uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Następnie Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
- „za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
- „przeciw” było - 0 głosów,
- „wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXIV/157/08 Rady Gminy Ostróda w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego - stanowi załącznik nr 7do protokołu.

Ad. 8. 
W punkcie ósmym Pan Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r..

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
- „za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
- „przeciw” było - 0 głosów,
- „wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXIV/158/08 Rady Gminy Ostróda w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r. - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9.
Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący Rady poinformował, że oświadczenia majątkowe radnych zostały złożone 
w ustawowym terminie. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła analiza oświadczeń majątkowych mimo interwencji pracownika.  Z chwilą nadesłanie tejże analizy radni zostaną poinformowani w trybie natychmiastowym o ewentualnych nieprawidłowościach. Korekty należy składać na kopiach znajdujących się w depozycie Biura Rady.  

Następnie Pani Halina Dworak sołtys sołectwa Samborowo poinformowała, że w dniu 21 listopada br. odbędą się III Gminne Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Organizatorem jest Koło Gminne Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Ostródzie 
z siedzibą w Samborowie, które wraz z Panem Wójtem Gminy Ostróda i Dyrektorem GOK Samborowo, ogłosiło konkurs plastyczny o tematyce związanej z obchodami święta . 
Do uczestnictwa w konkursie zaproszono uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z terenu gminy. Dwie firmy farmaceutyczne zadeklarowały pomoc w ufundowaniu nagród rzeczowych dla uczestników konkursu. Ponadto, na spotkaniu będzie wygłoszony wykład dotyczący zagrożeń i skutków spowodowanych tą chorobą.
Pani Sołtys prosiła sołtysów o rozpropagowanie tej informacji w swoich miejscowościach i przybycie zaintweresowanych.

Więcej wniosków nie zgłoszono.
Na tym protokół zakończono.

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



