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Protokół nr XXXII/09
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 12 maja 2009r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie 

Obrady XXXII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 10.00
Obradom przewodniczył P. Roman Nowakowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Po stwierdzeniu quorum – 12 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 powołania gminnej Komisji ds. Referendum.
5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
6.  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zamknięcie obrad.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
W chwili obecnej przybył radny Jan Kasprowicz. Aktualnie uczestniczy 13 radnych. 

Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Pan Nowakowski poinformował, że protokół z obrad poprzedniej sesji był wyłożony do wglądu na stanowisku w biurze rady, jak również jest dostępny 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 XXXI z obrad poprzedniej sesji.

Ad. 3 
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między sesjami. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania Gminne Komisji ds. Referendum. 

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXII/194/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 maja 2009r. w sprawie powołania gminnej Komisji ds. Referendum stanowi załącznik nr 4 do protkołu.

Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXII/195/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 maja 2009r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
 
Ad. 6 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo.

Pan Roman Nowakowski odczytał projekt uchwały.

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXII/196/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 maja 2009r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo, stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 7.

W punkcie siódmym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie Programu Aktywności Lokalnej.

Uwag nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXXII/197/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 maja 2009r. w sprawie Programu Aktywności Lokalnej, stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 8.

Pani Zofia Stankiewicz Prezes Powiatowej Izby Rolniczej, poinformowała iż dnia 28 maja 2009r. o godz. 10.00 w Gospodzie Sajmino odbędzie się szkolenie dla rolników na temat pozyskiwania funduszy unijnych. Zaprosiła wszystkich zainteresowanych.


Następnie Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda  poprosił sołtysów i radnych o bardzo mocne zaangażowanie w kampanię referendalną. Dodał, że wykonane zostały foldery, gazetki, ulotki, plakaty, ogłoszenia, które trafiają do mieszkańców. Prosił o rozmowy sołtysów w swoich środowiskach, tak aby zaktywizować ludzi i pójść zagłosować w dniu 7 czerwca br.
Pan Wójt zaprosił wszystkich obecnych do uroczystości  w obchodach Dnia Strażaka w Brzydowie dnia 16 maja br oraz udziału w Rajdzie Rowerowym, który zaplanowany jest na dzień 23 maja br. oraz 

Sekretarz Gminy Andrzej Pęziński poinformował, że w dniu 7 czerwca br. w jednej siedzibie będą utworzone dwa lokale. Obwodowa Komisji ds. Referendum rozpocznie prace od godz. 6.00 i trwać będzie do godz. 20.00, natomiast Obwodowa Komisja Wyborcza do Europarlamentu, będzie pracować od godz. 8.00 do godz. 22.00. Gmina, aby mogła przeprowadzić referendum lokalne w sprawie tzw. podatku śmieciowego musi zabezpieczyć środki własne na ten cel.

Pani Zofia Stankiewicz (sołtys) członek Gminnej Komisji ds. Referendum poinformowała, że osoby zgłaszane do składów komisji ds. referendum będą powoływane w drodze losowania po 2 osoby z sołectwa, pozostałego uzupełnienia składów dokona Wójt Gminy w drodze losowania.

Radny Andrzej Wiczkowski zapytał kiedy odbędzie się losowanie.

Sekretarz Gminy odpowiedział, że zgłoszenia przyjmowane są do 14 maja br., do godz. 15.00, natomiast losowanie odbędzie się dnia 15 maja br.
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.

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

