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P R O T O K  Ó  Ł  Nr I/10
z obrad I Sesji Rady Gminy w Ostródzie, w kadencji  2010-2014
odbyty w dniu 1 grudnia 2010r. w sali 301 Urzędu Gminy Ostróda.


Sesję rozpoczęto o godz. 10.00.
Na sesji podjęto uchwały od Nr I/1/10 do Nr I/3/10 włącznie.
Obecnych na sesji było 15 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli sołtysi z terenu gminy Ostróda oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy Ostróda oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Sesję rozpoczęto Hymnem Państwowym.
Po hymnie Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin poprosił najstarszego wiekiem radnego, seniora Pana Dominika Serafin o poprowadzenie obrad I Sesji do momentu wyboru Przewodniczącego Rady VI  kadencji na lata 2010-2014.
Ad. 1.
Pan Dominik Serafin Przewodniczący obrad otworzył I Sesję, podziękowała za powierzenie tak zaszczytnej funkcji i dodał, że dołoży starań aby obrady sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem.
W dalszej części powitał obecnych na sesji:
- Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina.
- Sekretarz Gminy Andrzeja Pęzińskiego,
- Skarbnika Gminy Marię Andrychowską,
- Kierowników Urzędu Gminy,
-Radcę Prawnego, sołtysów z terenu gminy Ostróda.
Pan Dominik Serafin powiedział : „pozwolę sobie kilka zdań powiedzieć od siebie odbiegając od scenariusza. Będąc na tegorocznych dożynkach powiatowych w Turznicy w homilii głoszonej w czasie mszy świętej, zapamiętałem to zdanie, że gmina Ostróda ma takiego Pana Wójta, którego pragnęłaby mieć nie jedna gmina. Oczywiście nie była to przesada, gdyż patrząc na całokształt pracy i zaangażowania poprzez trzy kadencje i poparcie społeczeństwa na czwartą, życzę Panu Wójtowi dokończenia dzieła. Z całym szacunkiem zapewniam Pana Wójta w imieniu przyszłej rady, że dołożymy wszelkich starań, aby w tej misji pomagać do jeszcze lepszego rozwoju Gminy Ostróda.
 Brawa.
Ad. 2.  
W punkcie drugim przystąpiono do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Przewodniczący obrad odczytał rotę ślubowania, która brzmi:
 „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
 i jej mieszkańców”.
Najmłodszy wiekiem radny Pan Łukasz Nowicki wywoływał kolejno radnych, którzy powstając z miejsc wypowiadali przyrzeczenie „Ślubuję”, które mogło być złożone z dodaniem zdania : „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący obrad podziękował radnym za złożenie ślubowania i stwierdził, że objęli oni mandat radnego Rady Gminy Ostróda.
Następnie przedstawił porządek obrad dzisiejszej sesji  przygotowany przez zwołującego sesję Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji Pana Romana Nowakowskiego, który przedstawia się w następujący sposób:

	Otwarcie sesji.
	Ślubowanie radnych.

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda.
	zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda,
powołanie Komisji Skrutacyjnej,
	ustalenia zasad głosowania,

prezentacja (wystąpienie) kandydatów,
przeprowadzenia głosowania tajnego,
podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
	Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady.
Powołanie Komisji Rewizyjnej .
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.

Uwag i wniosków do przedłożonego porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 3.
W punkcie trzecim Przewodniczący obrad Dominik Serafin stwierdził, że ślubowanie złożyło 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda.
Przewodniczący obrad nadmienił, że na podstawie ustawy o samorządzie gminnym rada gminy dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Podkreślił, że funkcji przewodniczącego nie można łączyć  z funkcją członka Komisji Rewizyjnej, którą Rada jest zobowiązana powołać, w celu kontrolowania działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Na Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono następującą kandydaturę:
Pan Tomasz Klimecki , zgłosił kandydaturę Pani Zofii Stankiewicz.
Radny Klimecki nadmienił, iż  Pani Stankiewicz to samorządowiec od 16 lat, wielki społecznik, sołtys roku. Dodał, że dla niego najważniejsze jest to, że Zosia lubi to co robi i to czuje. 
Pani Zofia Stankiewicz wyraziła zgodę na kandydowanie na Przewodniczącą Rady.
Pan Janusz Sadowski, zgłosił kandydaturę radnego Andrzeja Wiczkowskiego. Tu powiedział, że radny A. Wiczkowski jest w radzie gminy od trzech kadencji. Bardzo duże poparcie ma w swoim okręgu wyborczym. Uważa, że będzie godnie reprezentował gminę wewnątrz jak i na zewnątrz.
Pan Andrzej Wiczkowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono na Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący obrad, poddał zamknięcie listy pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
- „wstrzymujących się” - 0 głosów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczący obrad zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda.
W dalszej części przystąpiono do powołania komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego. Zadaniem komisji będzie ustalenie zasad głosowania, jego przeprowadzenie oraz ustalenie wyników wyborów i ich przedstawienie Radzie.

- Radny Łukasz Wolf  zgłosił kandydaturę radnego Łukasza Nowickiego.
Pan łukasz Wolf wyraził zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej.
- Radny Andrzej Bartnicki zgłosił kandydaturę Barbary Stabińskiej.
Pani Barbara Stabińska wyraziła zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej.
-Radny Tomasz Klimecki zgłosił kandydaturę radnej Magdaleny Muraszko 
Pani Magdalena Muraszko  wyraziła zgodę.
Uwag do proponowanego składu nie zgłoszono.
Rada Gminy jednogłośnie powołała komisje skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący obrad ogłosił 10 min. przerwę w celu ukonstytuowania się komisji i przygotowania regulaminu głosowania.

Przewodniczący obrad ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie.
Komisja Skrutacyjnej,  ze swojego składu:
1/ Łukasz Nowicki
2/ Barbara Stabińska,
3/ Magdalena Muraszko
wyznaczyła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej radną Magdaleną Muraszko.
Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Magdalena Muraszko zapoznał radnych z następującymi zasadami głosowania: 
Regulamin głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu
1. Radni głosują na karcie otrzymanej od Komisji Skrutacyjnej, na której nazwiska kandydatów umieszczone są w porządku alfabetycznym.
	Głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.

	Postawienie znaku „X”  w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Wybranym zostanie kandydat, który uzyska bezwzględną większość głosów ważnych obecnego na Sesji składu Rady.
Uwag i wniosków do przedstawionych zasad głosowania nie zgłoszono.
Zasady głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda zostały przyjęte jednogłośnie.

W chwili obecnej radny Dominik Serafin poprosił kandydatów na Przewodniczącego Rady o zabranie głosu w kolejności alfabetycznej.
Radna Zofia Stankiewicz : „ Szanowni państwo, szanowni zebrani na wstępie chciałam bardzo podziękować Tomkowi Klimeckiemu. Tak się składa, że oboje wychodzimy z sołectwa, więc dobrze wiemy jak trudna i ciężka praca jest na samym dole. Bo sołtys z jednej strony to jest moderator, lider a z drugiej strony najczęściej jest chłopcem do bicia. Ja mam to szczęście od 16 lat kiedy przewodzę Idzbarkowi, na prawdę to co zamierzałam udawało się. Idzbark przez te lata wypiękniał, stał się liderem wśród innych wsi. Zawsze się mówi u was to jest fajnie, u was to jest dobrze. Ale to stało się dzięki temu, że potrafię współpracować, że potrafię pociągnąć ludzi za sobą, że to co w tej chwili się dzieje w Idzbarku to jest takim wzorcem dla innych. Może jeszcze tylko dwa słowa, jako przewodnicząca komitetu telefonizacji wsi zakładałam telefony, jako przewodnicząca kanalizacji wsi Idzbark zakładałam kanalizację. Ostatni rok pierwsze miejsce w gminie na najbardziej pracowita wieś, siódme miejsce w województwie na najbardziej pracowita wieś, na i chyba najważniejsze dziecko moje i moich ludzi otworzenie w roku 2008 otworzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno Przedszkolnego. Myślę, że to jest ogromne dobro bo pokazaliśmy, że potrafimy poprowadzić sami z pomocą samorządu, bo tu nie da się, że sołtys sobie, stowarzyszenie sobie, samorząd sobie. Nie tu musimy być zawsze razem. W 2007 roku założyłam stowarzyszenie, które nadal prowadzi tą placówkę. Jestem prezesem tego stowarzyszenia, na dzień dzisiejszy do szkoły uczęszcza 70 dzieci, w tym 20 w przedszkolu. Wiemy jak ważne jest wychowanie przedszkolne naszych dzieci. Z tego dobrodziejstwa korzysta gromadka wspaniałych dzieci, z tego dobrodziejstwa korzystają rodzice nie tylko z Idzbarka, ale i ościennych wsi. Dlatego uważam, że to dzieło było dla mnie jako sołtysa a obecnie radnego najważniejsze, aby je kontynuować, by ta szkoła stanęła na własnych nogach. Cała moja praca dotychczasowa znalazła uznanie w komisji konkursowej, gdyż zostałam zgłoszona przez moich mieszkańców do konkursu na najlepszego sołtysa w Polsce. W tym roku w mają z rąk Marszałka Senatu odbierałam nagrodę. Tak więc tu ogromne podziękowania, bo to nie jest tak, że ktoś docenił moją pracę, ale docenił pracę wszystkich sołtysów właśnie tu w tej gminie Ostróda. To co się udało to tylko dzięki temu, że potrafię współpracować potrafię prowadzić i tak jak myślę, że kobieta, która stoi na czele wsi Idzbark, to moi mieszkańcy są 
z tego powodu zadowoleni, że maja na czele kobietę, tak mam nadzieje, iż członkowie tej rady również zaufają kobiecie. Dziękuję”.
Brawa
Pani Halina Dworak sołtys sołectwa Samborowo zabrała głos w imieniu sołtysów i powiedziała, że Pani Zofia jest osoba, która potrafi łączyć a nie potrafi dzielić. Jest to bardzo ważna cecha w tym czasie, w którym żyjemy. Byłoby wielką dumą, gdyby została Przewodniczącą Rady Gminy Ostróda. Godnie reprezentuje sołtysów i gminę. 
Brawa.
Następnie głos zabrał radny Andrzej Wiczkowski: „Szanowny Panie Przewodniczący Seniorze, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Dzisiaj stoję przed Państwem radnymi prosząc o głos poparcia. Startowaliśmy z różnych komitetów do rady, ale tak jak nasi wyborcy, którzy oddawali głos w tych ostatnich wyborach, nie patrzyli na przynależność do komitetu, tylko oddawali głos na konkretną osobę.  Tak ja dzisiaj proszę Was nie szufladkujmy się, bo to nie będzie służyć dobru rady. Jesteśmy radnymi jednej Rady i naszym obowiązkiem jest stanowić jedno i współpracować w radzie dla dobra naszych mieszkańców. To jesteśmy winni naszym mieszkańcom, którzy oddali głos tak licznie, bo każdy z nas otrzymał bardzo dużo głosów. Naczelnym i fundamentalnym zadaniem każdego Przewodniczącego jest ścisła współpraca, harmonijna z Panem Wójtem, wszystkimi w radzie i wszystkimi organami samorządu. W skład nowej rady weszło bardzo dużo ludzi nowych, młodych pełnych pomysłów, entuzjazmu, nie wolno nam tego zmarnować. Prosząc o głos życzę dobrego wyboru. dziękuję”.
Brawa.
Pytań do kandydatów na Przewodniczących Rady nie zgłoszono.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Magdalena Muraszko przypomniała zasady głosowania a następnie wyczytywała radnych prosząc o podejście do urny wyborczej w kolejności alfabetycznej nazwisk umieszczonych na liście obecności.

Po akcie głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania a Przewodniczący obrad  Dominik Serafin ogłosił na ten czas przerwę w Sesji.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Magdalena Muraszko odczytał sporządzony protokół z przeprowadzonego głosowania stwierdzając, że na Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda wybrany został  Pan Andrzej Wiczkowski.

Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik  nr 4  do niniejszego protokołu. 
Następnie Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” projektem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
- „wstrzymujących się” - 0 głosów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała nr I/1/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący obrad w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku poprosił Przewodniczącego Rady o dalsze prowadzenie obrad I Sesji., wcześniej ogłaszając 5 min. przerwy.

W czasie przerwy składano gratulacje nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Panu Andrzejowi Wiczkowskiemu. 
Po przerwie prowadzenie sesji objął nowo wybrany Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski. 

Ad. 4
Realizując punkt czwarty porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy Ostróda Gustawowi Markowi Brzezinowi.
Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin - „Szanowny Panie Przewodniczący nowo wybrany przez Radę Gminy w imieniu własnym i pracowników urzędu gminy gratuluje wyboru liczę, że tak jak zapowiedź była, jeszcze jako kandydata, będzie merytoryczna współpraca i dbałość całego samorządu i gminy Ostróda. Tego życzę Panu i sobie osobiście”. 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski podziękował i stwierdził, że na pewno będzie tak, jak Pan Wójt mówi.
Kontynuując ustalony porządek obrad przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady nadmienił, że Statut Gminy przewiduje wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada dokonuje wyboru wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Funkcji wiceprzewodniczącego nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej, powoływanej w celu kontroli działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.

Ponieważ nikt z członków  Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru Przewodniczącego Rady nie zamierzał kandydować na wiceprzewodniczącego, Rada Gminy postanowiła, że wybory wiceprzewodniczących przeprowadzi Komisja Skrutacyjna w niezmienionym składzie.
Na wiceprzewodniczących Rady zgłoszono następujące kandydatury:
1/ Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zgłosił kandydaturę Pana Dominika Serafina i Pana Janusza Sadowskiego. 
Pan Dominik Serafin wyraził zgodę na kandydowania na funkcje Wiceprzewodniczącego Rady. Pan Janusz Sadowski wyraził zgodę na kandydowania.
2/ Pani Anna Lewandowska zgłosił kandydaturę Pana Jana Żeberka.
Pan Jan Żeberek wyraził zgodę.
3/Pani Barbara Stabińska zgłosiła kandydaturę Pana Andrzeja Bartnickiego.
Pan Andrzej Bartnicki wyraził zgodę.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zamkniecie listy.
Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ostróda. 

Przewodniczący Rady ogłosił 5 min. przerwy.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani  Magdalena Muraszko przedstawił następujące zasady głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady:
1. Radni głosują na karcie otrzymanej od Komisji Skrutacyjnej, na której nazwiska kandydatów umieszczone są w porządku alfabetycznym.
2. Głosować można maksymalnie na dwóch kandydatów, stawiając znak „X” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
	Postawienie znaku „X” w więcej niż w dwóch kratkach lub nie postawienie znaku „X” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Wybranymi zostaną kandydaci, którzy uzyskają bezwzględną większość głosów ważnych obecnego na Sesji składu Rady.
Uwag i wniosków do przedłożonych zasad głosowania nie wniesiono.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Magdalena Muraszko wywoływał radnych prosząc o podejście do urny wyborczej w kolejności alfabetycznej nazwisk umieszczonych na liście obecności.
Po akcie głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania a 
Przewodniczący Rady ogłosił na ten czas 5 min. przerwy.

Po przerwie Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Magdalena Muraszko odczytała protokół 
z przeprowadzonego głosowania tajnego, stwierdzając, że na Wiceprzewodniczących Rady Gminy  Ostróda wybrani zostali:
1/Pan Dominik Serafin - 8 głosów
2/Pan Janusz Sadowski  - 8 głosów
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Brawa.
Przewodniczący Rady pogratulował wyboru radnym funkcji Wiceprzewodniczących Rady
podziękował Komisji Skrutacyjnej za przeprowadzenie wyborów a wybranych Wiceprzewodniczących Rady zaprosił do stołu prezydialnego. 

Następnie Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski poddał projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
      -„za” projektem uchwały oddano - 15 głosów,
     -„przeciw” - 0 głosów,
     - „wstrzymujących się” - 0 głosów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała nr I/2/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 5 
Przystępując do realizacji punktu piątego porządku obrad Przewodniczący Rady  poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami gminy są:
      rada gminy, wójt.
Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy. Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, w tym celu powołuje Komisje Rewizyjną. 
Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi.
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalna Izbę Obrachunkową, ponadto Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w okresie kontroli.
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy. W skład komisji Rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego i trzech członków. Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Gminy. Zarówno przewodniczący Komisji Rewizyjnej, jak i pozostali członkowie wybrani są w głosowaniu jawnym zwykłą  większością głosów.
W związku z powyższym proszę o zgłaszanie kandydata na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Pani Lila Brzózka zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Klimeckiego.
Pan Tomasz Klimecki wyraził zgodę.
Pan Łukasz Nowicki zgłosił Pana Łukasza Wolfa.
Pan Łukasz Wolf wyraził zgodę.
Pan Andrzej Bartnicki zgłosił Panią Barbarę Stabińską.
Pani Barbara Stabińska wyraziła zgodę.
Dalszych zgłoszeń nie było w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał zamknięcie listy pod głosowanie. 
Rada Gminy jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady poprosił Radce Prawną Panią Katarzynę Borowską o wyjaśnienie sposobu głosowania z uwagi na fakt, iż zostali zgłoszeni trzej kandydaci.
Pani Katarzyna Borowska wyjaśniła, że kandydatury każdej osoby należy przegłosować w głosowaniu jawnym. Kandydat, który otrzyma najwyższą liczbę głosów zostanie Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Rady zapytał, co w przypadku jeśli będzie taka sama liczba głosów.
Pani Borowska odpowiedział, że wówczas trzeba będzie doprowadzić do głosowania powtórnego.
Radny Łukasz Nowicki kierując pytanie do Radcy Prawnego zapytał: „czy w takim razie głosowanie na większą liczbę kandydatów niż 1 przez każdego radnego jest możliwe.”
Radca Prawny wyjaśniła, że każdy radny ma prawo oddania 1 głosu.
Przewodniczący Rady reasumując powiedział, że każdy radny głosuje na kandydata na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej tylko jeden raz. Kandydat, który uzyska największą liczbę głosów zostanie wybranym Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pana Tomasza Klimeckiego na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
     Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych,   
     głosowało 15 radnych.
      -„za” kandydaturą Tomasza Klimeckiego oddano - 7 głosów,
     -„przeciw” - 0 głosów,
     - „wstrzymujących się” -0 głosów .

Następnie Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kandydaturę Pana  Łukasza Wolfa na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 
     Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych,   
     głosowało 15 radnych.
      -„za” kandydaturą Łukasza Wolfa oddano - 8 głosów,
     -„przeciw” - 0 głosów,
     - „wstrzymujących się” -0 głosów .

Z uwagi na stan radnych 15 i głosujących radnych 15 nad poszczególnymi kandydatami Przewodniczący Rady nie poddał pod głosowanie kandydatury na Przewodniczącą Komisji Rewizyjne Pani Barbary Stabińskiej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy większością głosów powołała Pana Łukasza Wolfa  na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Brawa.
Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
1/Pan Tomasz Klimecki zgłosiła kandydaturę Pani Anny Lewandowskiej.
Pani Anna Lewandowska wyraził zgodę.
2/Pan Marek Szostek zgłosiła kandydaturę Pana Józefa Wiśniewskiego.
Pan Józef Wiśniewski wyraziła zgodę.
3/ Pan Andrzej Bartnicki zgłosił kandydaturę Pani Barbary Stabińskiej.
Pani Barbara Stabińska  wyraziła zgodę.
4/ Pani Magdalena Muraszko zgłosiła kandydaturę Pana Łukasza Nowickiego.
Pan Łukasz Nowicki wyraził zgodę.
Dalszych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał zamknięcie listy pod głosowanie.
Rada Gminy jednogłośnie zamknęła listę kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury członków Komisji Rewizyjnej. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
      -„za”  składem członków komisji rewizyjnej oddano- 15 głosów,
     -„przeciw” - 0 głosów,
     - „wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę o powołaniu członków do składu Komisji Rewizyjnej Pani A. Lewandowskiej, Barbary Stabińskiej, Józefa Wiśniewskiego, Łukasza Nowickiego.
W dalszej części Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania
      Komisji Rewizyjnej pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
      -„za”  projektem uchwały oddano - 15 głosów,
     -„przeciw” - 0 głosów,
     - „wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała Nr I/3/10 Rady Gminy Ostróda w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 7 do protokołu.



Ad. 6.
Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym art. 24f, 24h, 24i, radni mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych i informacji o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia naszej gminy.
W razie nie złożenie w/w oświadczenia i informacji wyznaczony jest dodatkowy 14-dniowy termin na złożenie powyższych dokumentów, po upływie którego następuje wygaśnięcie mandatu. Pierwsze oświadczenie majątkowe radnie składają w terminie 30-tu dni od dnia złożenia ślubowania, tj. do 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Romanowi Ślusarczykowi sołtysowi sołectwa Tyrowo.
Pan Roman Ślusarczyk złożył gratulacje Panu Przewodniczącemu Rady Gminy z racji wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady. Chciałby, aby była współpraca Przewodniczącego Rady z Panem Wójtem, Radą Gminy jak i całą społecznością. 
Pan Ślusarczyk poinformował, że w dniu dzisiejszym na ręce Pana Wójta złożył rezygnacje z pełnionej funkcji sołtysa. Dodał, że nie chce pracować w takiej wiosce, gdzie nastąpiła zdrada demokracji, nastąpiła zmowa wyborcza z użyciem młodzieży szkolnej. Pan Ślusarczyk podziękował Panu Wójtowi i radnym za wszystko co jego miejscowości zostało zrobione. Przeprosił za wszystko jeśli kiedykolwiek kogoś uraził. Dodał, że do urzędu będzie zawsze przychodził, ponieważ Pan Wójt stworzył wspaniałą załogę. Na zakończenie życzył obecnym wszystkiego najlepszego na zbliżające się święta.
Brawa.
Wójta Gminy Gustaw Marek Brzezin - podziękowała sołtysowi Panu Ślusarczykowi i powiedział, że na pewno przyjdzie czas na oficjalne podziękowania Panu sołtysowi, gdyż taka jest procedura. Dodał, że każdy ma prawo decydować o sobie. Wybory sołtysów zgodnie ze statutem sołectw muszą się odbyć w pół roku po wyborach samorządowych. Myślę, że podziękowanie będzie tylko jedno dla Pana Ślusarczyka, bo sam o sobie zdecydował.
Następnie Pan Wójt powiedział, że zgodnie z ordynacja wyborczą funkcje sołtysa do czasu wyboru nowego sprawuje Wójt. 
Na zakończenie Pan Wójt pogratulowała wszystkim dzisiejszej Sesji a w szczególności osobom funkcyjnym, gdyż zostały wybrane w sposób demokratyczny. Zachęcił do bardzo szybkiej i intensywnej pracy nad budżetem.
Dalej powiedział - w kwestii proceduralnej kolejna Sesja musi się odbyć 6 grudnia, ponieważ w Monitorze Polskim ukazało się ogłoszenie o zbiorczych wynikach wyborów Wójtów wybranych w I turze wyborów. Tak jak zapowiadałem na spotkaniu odbędzie się spotkanie z panem Sekretarzem, panią Skarbnik, panią Mecenas, musimy to bardzo intensywnie przedstawić z naszego punktu widzenia urzędowego, no i oczywiście podejmowanie uchwał jest bardzo pilne. Ukonstytuowanie się komisji sektorowych jak i zamykanie budżetu, który też bez uchwał rady gminy jest niemożliwe, aby można było zamknąć ten budżet roku 2010. Życząc Państwu pomyślności tej samorządowej i osobistej, zapraszam do merytorycznej współpracy.

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski podziękował Panu Wójtowi.

Więcej uwag  nie zgłoszono.

Ad. 7.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący  Rady zamknął obrady I Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2010-2014, o godz. 11.50.

Na tym protokół zakończono:

    Zaprotokołowała:		   Przewodniczący obrad		  Przewodniczący Rady
Agnieszka Jakubowska               Serafin Dominik                          Andrzej Wiczkowski
	        

