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

Obrady XL 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 – 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 Gminy Ostróda oraz sołtysów z terenu gminy Ostróda.

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

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
	Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu.
	Wolne wnioski i informacje.
	Zamknięcie obrad.


Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Pan Nowakowski poinformował, że protokół z obrad XXXIX 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 12 radnych, głosowało 12 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 12 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  XXXIX Sesji Rady Gminy.

Ad. 3.

W punkcie trzecim Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między sesjami.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Pan Wójt omówił najważniejsze zmiany w budżecie, do których należą:
- zwiększenie dochodów własnych z tytułu sprzedaży nieruchomości,
- doprowadzenie do zgodności przyznanej dotacji tzw. „schetynówki”  
- zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo o kwotę 300.000zł 
- zmniejszenie planowanych wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja drogi gminnej Samborowo-Gierłoż II etap o kwotę 1.010.000zł
- 407.000zł dotacja dla zakładu budżetowego z budżetu gminy na pierwsze wyposażenie.
- 8.000zł zwiększenie na Ochotnicze Straże Pożarne,
- 13.960 zł na pokrycie kosztów energii w Rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub,
- zmniejszenie planowanych wydatków dotyczących zwrotu kosztów szkolenia młodocianych o kwotę 54.980zł,
- pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami.

Następnie Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu, w którym przewiduje się wprowadzenie następującej zmiany:
1/  Od 1 października 2009r. przedmiotem działalności zakładu budżetowego będzie zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy Ostróda w zakresie dostawy wody 
i odprowadzania ścieków,
Działalność w pozostałym zakresie zakład będzie podejmował sukcesywnie w miarę tworzenia warunków prawnych, ekonomicznych i społecznych niezbędnych do prowadzenia tej działalności, nie później niż do roku 2015.
2/ Dodaje się zapis w załączniku do uchwały w § 8 ust. 1 Statutu:
„ eksploatacja i utrzymania sieci wodociągowej i ujęć wodnych w należytym stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym oraz budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej”.

W chwili obecnej przybył radny Andrzej Kudan. Aktualnie uczestniczy 13 radnych.

Uwag do przedstawionego przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdania nie zgłoszono.



Ad. 4.

W punkcie czwartym Pan Roman Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie zmian 
w budżecie.

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 przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XL/217/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy 
na 2009r. - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5.

W kolejnym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu.

Uwag do projektu uchwały 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 przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XL/218/09 z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” 
i nadania mu statutu - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6.
Wolne wnioski i informacje.
Pan Roman Ślusarczyk sołtys sołectwa Tyrowo wnioskował o wymianę podłoża na bieżni przy szkole w Tyrowie, na której wysypany jest żużel. Dodał, że jest to czarnobyl.
Wójt Gminy Ostróda w imieniu całego samorządu gminy Ostróda złożył podziękowania za współpracę podczas Dożynek Gminnych Reszki 2009. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 7.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 13.50.

Na tym protokół zakończono.

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

