Protokół nr XLV/09
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 22 grudnia 2009r. godz. 10.15
   w sali reprezentacyjnej ostródzkiego Zamku 

Obrady XLV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 10.30
Obradom przewodniczył P. Roman Nowakowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda.

Po stwierdzeniu quorum – 14 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 zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
	Informacja o ilości wydanych decyzji opłaty planistycznej.
	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 XLIV 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 XLIV/09 z Sesji Rady Gminy Ostróda.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  XLIV 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.

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

Ad. 4.
Realizując punkt czwarty porządku obrad Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej  Projekt był omawiany na posiedzeniu komisji. 
Uwag nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano - 14 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr XLV/227/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącej się Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej  - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5
Informacje o ilości wydanych decyzji opłaty planistycznej
W punkcie piątym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał informacje o ilości wydanych decyzji w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem nieruchomości, których wartość wzrosła w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany.
Z przedstawionych informacji wynika, że w terminie do 15 grudnia 2009r. wydano 12 decyzji na kwotę 48.242,25zł

Ad. 6.

Wolne wnioski i informacje.

Wniosków nie zgłoszono.

Ad. 7.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął o godz. 10.45 część merytoryczną sesji opłatkowej.

W dalszej części sesji odbyły się jasełka, śpiewanie kolęd przez dzieci i młodzież z Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie, powitanie zaproszonych gości przez Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina oraz tradycyjne łamanie się opłatkiem. W całości spotkania uczestniczyło ok. 150 osób.

Na tym protokół zakończono.
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