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Protokół nr XLI/09
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 15 października 2009r. godz. 13.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie 

Obrady XLI 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 – 11 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 zmieniający uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
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 XL 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 11 radnych, głosowało 11 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 11 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  XL 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.

W chwili obecnej przybył radny Andrzej  Wiczkowski i radny Jan Kasprowicz, aktualnie uczestniczy 13 radnych.


Ponadto Pan Wójt w tym punkcie poinformował, że mamy złożony wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, aglomeracja Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Należy spełnić jeszcze dodatkowe wymogi, aby mogła zostać zawarta umowa. Kwota dofinansowania zadania środkami publicznymi wynosiłaby 15.612.763,69zł, wkład własny 5.408.865,08zł, zaś całkowity koszt zadania opiewa kwotę 21.025.628,77zł.
W wyniku realizacji projektu można wybudowa 59,68km sieci kanalizacyjnej do której podłączyć można 2.658 mieszkańców i 26,02km sieci wodociągowej, do której podłączyć można 1.581 mieszkańców. 
Planowane przedsięwzięcie dotyczy:
- budowy sieci wodociągowych spinających wsie: Bałcyny, Lipowo, Marynowo, Naprom, Pietrzwałd, Smykówko, Kraplewo z wymianą istniejących wodociągów i zasileniem wodociągu grupowego z istniejących Stacji Uzdatniania  Wody w miejscowościach Smykówko i Samborowo.
- budowy zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, zasileniem energetycznym i przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dla wsi Samborowo, Wirwajdy, Nastajki, Smykówko, Bałcyny, Lipowo, Marynowo, Naprom, Pietrzwałd Smykówko, Brzydowo, Kraplewo ze skierowaniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Samborowie. Dwie miejscowości Reszki i Turznica nie są objęte planem ze względu na dość odległe miejscowości i małą ilością mieszkańców. Dodał, że jednak gmina będzie czyniła starania, aby te miejscowości zasilić w nowe sieci.
Następnie Pan Wójt poinformował, że istnieje możliwość pozyskania pieniędzy na zakup samochodu strażackiego do OSP Ornowo na ponad 100tyś.
Kolejny wniosek jaki jest w ocenie to zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko - etap II oraz Zwierzewo - etap I. Łączny koszt 6mln, dofinansowanie 4 mln.
Reasumując Pan Wójt powiedział, że gdyby takie dofinansowania udało się pozyskać to gmina jest zaangażowana bardzo mocno finansowo na najbliższe lata. 

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 XLI/219/09 z dnia 15 października 2009r. w sprawie zmian budżetu gminy 
na 2009r. - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5.

W punkcie piątym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

Pan Przewodniczący poinformował, że projekt dotyczy pełnienia funkcji inkasenta przez nowo wybraną Panią sołtys Zuzannę Wasilkowską.

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 XLI/220/09 z dnia 15 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6 
Wolne wnioski i informacje. 
W tym punkcie Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin oraz Przewodniczący Rady Roman Nowakowski wręczyli kwiaty i złożyli podziękowania byłej sołtys Pani Małgorzacie Góreckiej.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 7 
Zamknięcie obrad.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLI Sesji 
o godz. 10.45.

Na tym protokół zakończono.

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


