Protokół nr XXV/08
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 17 listopada 2008r. godz. 14.00
   w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Ostródzie
na ul. Jana III Sobieskiego 1


Przewodniczący Rady Gminy Ostróda Roman Nowakowski o godz. 14.00 otworzył dwudziestą piątą w kadencji 2006 - 2010 Sesje Rady Gminy i po powitaniu radnych, Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina, Sekretarza Gminy Andrzeja Pęzińskiego, Skarbnika Gminy Marię Andrychowską 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.

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

	Otwarcie obrad.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2008r.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.


Ad. 2.
Przewodniczący Rady powiedział, że dzisiejsza sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym z uwagi na proceduralne zmiany dotyczące budżetu. Następnie poprosiła Pana Wójta o przedstawienie proponowanych zmian w projekcie uchwały.

W chwili obecnej przybyła radny Andrzej Suchodolski - aktualnie uczestniczy 14 radnych.

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin - podziękował za to, że taka sesja robocza może się odbyć, ponieważ nie ma innej możliwości żeby kontynuować ten zamiar, który jest  w naszym merytorycznym przekonaniu możliwy do osiągnięcia. Dalej Pan Wójt mówi: „Narodowy Program Dróg Lokalnych, który jest ogłoszony przez Panią Minister Schetynę przewiduje, że na przestrzeni trzech lat będzie można ubiegać się o finansowanie budowy, remontu, modernizacji dróg o znaczeniu takim, które pozwoli polepszyć komunikację dróg, miedzy drogami strategicznymi, powiatowymi o charakterze narodowym, wojewódzkim czy krajowym. Założenia są takie, że 50% będzie mogło być dofinansowane, nie więcej jednak jak 3mln zł. Informacje uzyskane zostały na odprawie u Pana Wojewody, natomiast te szczegóły mogą ulegać zmianie. Ponieważ do 21 listopada należy złożyć wniosek, więc pracujemy nad kontynuacją naszej myśli i drogą Samborowo-Gierłoż. Projekt jest wykonany na dniach ma być pozwolenie na budowę, szacunkowy koszt jest ponad 3 mln złotych, więc dofinansowanie ok. 1,5mln. Według mojego rozeznania i pracowników jest to zadanie wpisujące się w ten projekt, ponieważ nie tylko łączy dwa powiaty, ale droga nr 15 i 16 - skraca możliwość komunikacyjną. Projekt byłby kontynuacją zadanie z budżetu środki ZPOR. Porozumienie z Powiatem zostanie podpisane, również mamy poparcie ze strony Nadleśnictwa Iława.  Jest to jedyna szansa na dofinansowanie tego zadania stąd taka propozycja”.
Pan Wójt dodał, że w perspektywie  będzie można myśleć o kontynuacji drogi w Idzbarku. Mamy dokumentację również byłby to II etap lecz brak jest tego łączenia z komunikacjami wyższego rzędu, ale będziemy próbować.
Druga kwestia dotycząca zmian w budżecie związana jest z przekazanymi środkami na realizację projektu „EFS - sposobem na upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Ostróda- obwód przedszkolny Tyrowo”. Środki duże, pracy przy realizacji tego projektu też dużo.

Następnie Pani Skarbnik omówiła w sposób szczegółowy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie według poszczególnych załączników.

Uwag do protokołu 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 XXV/159/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 listopada 2008r. w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2008r. - stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3.
Wolne wnioski i informacje.

Wójt Gminy Ostróda przekazał na ręce Pana Przewodniczącego projekt uchwały budżetowej na 2009r. Projekty otrzymali również radni.

Następnie Pan Wójt powiedział, że budżet jest przygotowany zgodnie z uchwałą dotyczącą procedur tworzenia budżetu. Termin jest zachowany, gdyż 15 listopad przypadł w sobotę. Wspomniał, że nadzwyczaj trudno było ten budżet spiąć, jest on nacechowany zobowiązaniami dużych inwestycji, które musimy finansować w roku następnym. Ponadto możliwości pozyskania środków są praktycznie żadne. Największe trudności jakie w budżecie występują to jest brak środków własnych. Pokrywając bieżące zobowiązania praktycznie na inwestycje nie wiele zostaje.
Pan Wójt prosił o prace w komisjach nad projektem budżetu oraz złożył podziękowania Pani Skarbnik za merytoryczną pracę nad projektem budżetu na 2009 rok.

Pani Maria Andrychowska Skarbnik Gminy poinformowała, że budżet od strony formalnej się nie zmienia, ponieważ ustawa o finansach publicznych się nie zmieniła, natomiast wielkość budżetu jest większa od ubiegłego roku, ale realnie to jest on dużo mniejszy. W projekcie nie ma żadnego nowego zadania inwestycyjnego w stosunku do roku 2008. Największy dział w budżecie to oświata, planowana jest podwyżka 10% zapisana ustawowo i ona jest, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe są o stopień inflacji a dochody nie wzrastają.  Pani Skarbnik wspomniała, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby budżet nie mógł być uchwalony w terminie do dnia 31.12.2008r.

Przewodniczący Komisji ustalili następujące terminy posiedzeń:
- Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych, dn. 26.11.2008r. godz. 8.00
- Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich oraz Komisja Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, dn. 28.11.2008r. godz. 13.00

Następnie Przewodniczący Rady zapoznała radnych z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącym wniosku Rady Gminy Ostróda w sprawie zmian w urzędowym nazewnictwie miejscowości Szklarnia na Góra Luizy. Z pisma wynika, iż Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych zaopiniowała negatywnie zmianę nazwy miejscowości, ponieważ nazwa Góra Luizy ma uzasadnienie historyczne w nazwie niemieckiej Luizenberg, na cześć królowej pruskiej. Komisja NMiOF sugeruje wystąpienie 
z formalnym wnioskiem o nadanie nazwy Góra Luizy jakiemuś obiektowi fizjograficznemu, znajdującemu się w pobliżu Szklarni. 

Następnie zapoznała z pismem  Stowarzyszenia „Ratujmy Osiedle Drwęckie” dotyczącym ustanowienia użytku ekologicznego.

W nawiązaniu do tego pisma Pan Wójt powiedział, że jest to temat trudny, Stowarzyszenie szuka oparcia co jest zrozumiałe. Dodał, że dobrze byłoby aby tę sprawę wziął w swoje ręce Pan Wojewoda.

Radny Andrzej Wiczkowski zapytał, czy był już rozstrzygnięty przetarg na budynek 
w Wałdowie.
Pan Wójt odpowiedział, że jest to termin grudniowy.
Radna Pani Ryszarda Sadowska zapytała co z ul. Polną nadmieniła, że Pani projektant miała dać znać.
Pan Wójt odpowiedział, że jeżeli przedstawi wariant, to będziemy myśleć.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXV Sesji o godz. 14.45.

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

