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Protokół nr XLII/09
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 10 listopada 2009r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Ostródzie 

Obrady XLII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 10.00
Obradom przewodniczył P. Roman Nowakowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda.

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.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

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 zmiany załącznika do uchwały budżetowej określającego limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011.
	Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.
Projekt uchwały w sprawie przejęcia na własność pojazdu.
	Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XLI Sesji był wyłożony do wglądu na stanowisku w biurze rady, jak również jest dostępny na dzisiejszej sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Pan Nowakowski poddał pod głosowanie protokół Nr XLI/09 z Sesji Rady Gminy Ostróda.

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.

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały budżetowej określającego limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, odczytał Przewodniczący Rady.
Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji. 
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 przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XLII/221/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały budżetowej określającego limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5.
W punkcie piątym Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.
Uwag do projektu nie zgłoszono. Projekt był omawiany na posiedzeniach komisji.

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 XLII/222/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 10 listopada w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r., stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6.
Realizując kolejny punkt porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przejęcia na własność pojazdu.
Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji. 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 przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XLII/223/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 10 listopada w sprawie przejęcia na własność pojazdu - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.




Ad. 7.

Wolne wnioski i informacje. 

Wójt Gminy Ostróda powiedział, że mamy powołany zakład obsługi komunalnej i na dyrektora w drodze konkursu został powołany Pan Jan Ignaczewski.
Pan Wójt w imieniu samorządu i wszystkich mieszkańców powitała Pana Ignaczewskiego i pogratulował tego wyzwania. 

Z sali słychać było brawa. 

Następnie Pan Wójt wspomniał, że spotkał się z  głosami zadowolenia wśród mieszkańców, że dyrektorem została osoba odpowiedzialna profesjonalnie i merytorycznie za całą gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Wiele rzeczy się sprawdza osoby, które chciały pracować spotkały się z uznaniem, pracują nadal.

Pan Wójt nawiązał do otrzymanych przez radnych i sołtysów informacji na temat powołanego zakładu, z których wynika, że w najbliższych latach po zrealizowaniu planowanych inwestycji wartość infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej należącej do gminy Ostróda będzie wynosiła blisko 60mln.
Pan Wójt dodał, że obecność pana dyrektora na sesjach spowoduje taką sytuację, że na bieżąco będą znane niewątpliwie te problemy które są: usterki, awarie, baseny, hydranty, które nie wszędzie działają.

Pan Jan Ignaczewski Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie podziękował za gratulacje.  Poinformował, że obecnie zakład pracuje nad utworzeniem elektronicznej bazy danych odbiorców. Trwają szkolenia inkasentów. Stwierdził, że ilość awarii jest bez zmian a większych zgłoszeń awarii nie było.

Radny Andrzej  Wiczkowski prosił o sprawdzenie, dokonanie kontroli hydrantów znajdujących się w Pietrzwałdzie i na terenie całej gminie. Dodał, że ostatnio miała miejsce tragiczna w skutkach taka sytuacja, gdyż podczas pożaru hydrant był na podwórku tam gdzie się paliło a uruchomić nie można było. Jest to część nowej sieci.

Przewodniczący Rady stwierdził, że należałoby oznakować hydranty, które działają. 
Pan Ignaczewski wyjaśnił, że do tego potrzebny jest odpowiedniej wielkości klucz.

Wójt Gminy Ostróda poinformował, że na ręce Pana  Eugeniusza Śnieżawskiego Dyrektora PUK Sp. z o.o. w postaci pisemnej, listownej złożył podziękowania za wieloletnią eksploatacje sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Ostróda. 

Następnie Pan Wójt poinformował o nagłej śmierci Pana Waldemara Zagórnego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie. 
Pan Wójt wspomniał, że Pan Dyrektor z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymał nagrodę Wójta za wieloletnia pracę. W gronie Pedagogicznym był dobry klimat, szkoła zaczęła dobrze funkcjonować. Przykrość wielka, trudno cokolwiek więcej powiedzieć.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 12 listopada 2009r. o godz. 12.00 w Kościele NMP w Ostródzie. Pan Wójt zaprosił do udziału w tej ceremonii.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Zaprotokołowała:			Sekretarz obrad:                     Przewodniczący Rady

Agnieszka Jakubowska                       Jan Żeberek                            Roman Nowakowski

