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Protokół nr XXXVIII/09
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 7 września 2009r. godz. 11.15
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie 

Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 11.15
Obradom przewodniczył P. Roman Nowakowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Po stwierdzeniu quorum – 15 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, Zastępcę Skarbnika Gminy Danutę Kucharczuk, kierownika Ref. IGK Jana Brzozowskiego.

Pan Nowakowski poinformował, że dzisiejsza sesja jest trochę robocza, techniczna a chodzi o przelicznik euro inwestycji, która jest dotowana z unijnych środków .

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

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2009r.
	Wolne wnioski i informacje. 
Zamknięcie obrad.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 2. 
Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Danucie Kucharczuk Zastępcy Skarbnika, która omówiła zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Pani Kucharczuk wyjaśniła, że zmiana dotyczy zadania „Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowości Kątno i Stare Jabłonki. Dotacja rozwojowa w związku z tym, iż kurs euro został przyjęty z inną datą a miał być przyjęty na dzień 28.08.2009r. więc kwota dotacji została zmniejszona o 5.408zł. Należy zmniejszyć dochody o 5.408zł środki te zostały zmniejszone w rozdziale promocja z zadań bieżących na zadania inwestycyjne. Tak więc zmniejszone są środki dotacyjne a zwiększone jest zadanie własne. Więcej zmian w tym projekcie się nie przewiduje.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” projektem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy Ostróda  jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XXXVIII/214/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 września 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2009r. - stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 4.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVIII Sesji o godz. 11.30.

Na tym protokół zakończono.


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


