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Protokół nr XXXI/09
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 24 kwietnia  2009r. godz. 13.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie 

Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13.00
Obradom przewodniczył P. Roman Nowakowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Po stwierdzeniu quorum – 13 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych) – prowadzący obrady P. Roman Nowakowski  powitał radnych,  Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina, Sekretarza Gminy Andrzeja Pęzińskiego, Skarbnika Gminy Marię Andrychowską, kierowników urzędu oraz sołtysów z terenu gminy. 
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

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

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

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

1. 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 2008rok.
3/ Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2008 rok.
4/ Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2008 rok.
5/ Głosowanie nad projektem.
6. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zamknięcie obrad.


Następnie Wójt Gminy Ostróda wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad czterech projektów uchwał, tj:
	Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/09 Rady Gminy Ostróda 
z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
	Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
	Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/182/09 Rady Gminy Ostróda 
z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda.
	Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/183/09 Rady Gminy Ostróda 
z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.


Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Artur Lewartowski poinformował, iż w podejmowanych uchwałach na ostatniej sesji zabrakło zapisu, iż Rada Gminy stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, uchwalonego uchwałą Nr XLII/306/98 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 maja 1998r.

Uwag do zgłoszonego przez Wójta Gminy Ostróda wniosku nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony przez Wójta Gminy Ostróda wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.

-„za” wnioskiem oddano- 13 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie opowiedziała się za wprowadzeniem zmian do porządku obrad XXXI Sesji Rady Gminy Ostróda.

Porządek obrad XXXI przedstawia się w następujący sposób:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

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

1. 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 2008rok.
3/ Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2008 rok.
4/ Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2008 rok.
5/ Głosowanie nad projektem.

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/09 Rady Gminy Ostróda 
    z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
     przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184 Rady Gminy Ostróda z dnia 20
    marca 2009r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
    terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/182/09 Rady Gminy Ostróda 
    z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
    przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/183/09 Rady Gminy Ostróda 
    z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania   
    przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
10.  Wolne wnioski i informacje.
11.  Zamknięcie obrad.

Ad. 2. 

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 2008 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 2008r.

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 RIO. VIII-0120-75/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 03 kwietnia 2009 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2008 rok, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

3) Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2008r.

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 2008r.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2008 rok.

Uchwała Nr RIO. VIII -0120-74/00 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 03 kwietnia 2009r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2008 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 13 radnych, głosowało 13 radnych.

-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy bezwzględna większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXI/188/09 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 w budżecie gminy na 2009 rok.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXI/189/09 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmian w budżecie gminy -  stanowi załącznik nr 9  do protokołu. 

Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/09 Rady Gminy Ostróda 
z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXI/190/09 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda -  stanowi załącznik nr 10  do protokołu. 
Ad.  7
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXI/191/09 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda -  stanowi załącznik nr 11  do protokołu. 


Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/182/09 Rady Gminy Ostróda 
z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXI/192/09 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo gmina Ostróda -  stanowi załącznik nr 12  do protokołu. 
Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/183/09 Rady Gminy Ostróda 
z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 13 radnych, głosowało 13 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXI/192/09 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/185/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo gmina Ostróda -  stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Ad. 10.
Wolne wnioski i informacje.
Sekretarz Gminy Andrzej Pęziński poinformował o planowanych zebraniach wiejskich.
Sołtysi otrzymali harmonogram zebrań i ogłoszenia o zebraniach.

Ad.11.
Zamknięcie obrad.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 14.15. zamknął obrady XXXI Sesji Rady Gminy Ostróda.


Zaprotokołowała:			Sekretarz obrad:		Przewodniczący Rady

Agnieszka Jakubowska		   Jan Żeberek			  Roman Nowakowski

