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Protokół nr II/10
z obrad drugiej Sesji Rady Gminy Ostróda, w kadencji 2010-2014 
odbytej dnia 6 grudnia 2010r. w Gimnazjum w Lipowie


Na wstępie Pani Anna Pasiecznik Dyrektor Gimnazjum w Lipowie powitała wszystkich obecnych, którzy przybyli na uroczysta Sesje Rady Gminy do Gimnazjum w Lipowie. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Wiczkowski o godz. 10.00 otworzył uroczystą drugą Sesję Rady Gminy Ostróda  w kadencji 2010 - 2014 i po powitaniu:
- Radnych  - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu
- Zaproszonych gości, m.inn. Starosta Powiatu Ostródzkiego Włodzimierz Brodiuk, Olgierd Dąbrowski Burmistrz Miasta Ostróda, Stanisław Żelichowski Poseł na Sejm RP, Zbigniew Babalski Poseł na Sejm RP, podinsp. Krzysztof Fic Komendant Powiatowy Policji, Piotr Wlazłowski Zastępca Komendanta Straży Pożarnej, Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Najmowicz, Wanda Łaszkowska Przewodnicząca Rady Powiatu, Mirosław Mostowy Cech Remieślników, Wojciech Wieciński Nadleśniczy Nadleśnictwa Stare Jabłonki, Danuta Fuks Nadleśniczy Nadleśnictwa Iława, Dariusz Krzyżanowski Nadleśnictwo Olsztynek, Joanna Kulig Dyrektor PKO BP, Zygmunt Fleszar Związek Nauczycielstwa Polskiego, Jan Antochowski ACUS Consulting, Piotr Szewczyk Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Leszek Rochowicz Prezes ZUOK Rudno,  Roman Wiśniowiecki Dziekan Parafii Ostróda, Zbigniew Reichelt Pastor, Księża - lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
- Sołtysów, 
- kierowników jednostek organizacyjnych, 
- dyrektorów gminnych placówek oświatowych,
-  właścicieli firm i przedsiębiorstw,
oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady, wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.

Przewodniczący Rady zaproponował na sekretarza obrad Pana Janusza Sadowskiego.
Rada jednogłośnie powołała na Sekretarza obrad Pana Janusza Sadowskiego. 

Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski przypomniał, że porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się w następujący sposób:
	Otwarcie sesji.

Złożenie ślubowania przez Wójta.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zawiązania spółki Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - S.A. w Olsztynie, z udziałem Gminy Ostróda.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 2.

Kontynuując ustalony porządek obrad Przewodniczący Rady powiedział,  że zgodnie 
z ustawą o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady Gminy ślubowania.
Poprosił Pana Gustawa Marka Brzezina o dopełnienie tegoż obowiązku, po wysłuchaniu Hymnu Państwowego.
Następnie Pan Gustaw Marek Brzezin złoży ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując Urząd Wójta Gminy Ostróda, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy” z dodaniem zdania : Tak mi dopomóż Bóg”.

Po ślubowaniu Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin powiedział - jestem ogromnie rad i szczęśliwy, pragnę serdecznie podziękować całej społeczności lokalnej za dokonanie wyboru. Całemu samorządowi, radnym byłej kadencji, sołtysom, ponieważ to wspólna praca spowodowała sukces jednostki. Jestem w pełni przekonany, że została doceniona praca samorządu. Przed nami nowa kadencja, niełatwa. Utrzymać tempo inwestycji, to jest główny cel i zadanie samorządu. Mam świadomość, że musimy ściślej współpracować z miastem i powiatem. Cieszę się z obecności dziś Pana Burmistrza i Pana Starosty. Myślę, że sukces rozwoju leży we współpracy bratniej wszystkich samorządów. Będziemy o to zabiegać. Liczę na współpracę a wasza obecność mówi mi, że mogę na to liczyć. Razem możemy odnieść wspólny sukces. Zabiegam i proszę o tę współpracę. Dbajmy o to, aby pomoc dotarła do mieszkańców a z pewnością rozwój gminy będzie jeszcze lepszy czego sobie i państwu życzę. 

W dalszej części Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin oraz Starosta Powiatu Ostródzkiego Włodzimierz Brodiuk wręczyli Pastorowi Zbigniewowi Reicheltowi przyznany przez Prezydenta RP Złoty Krzyż Zasługi.

Zbigniew Reichelt Pastor Parafii w Kraplewie podziękowała za dostrzeżenie jego działalności.

W dalszej części  poszczególni przedstawiciele zakładów, firm, przedsiębiorstw, instytucji, jednostek organizacyjnych i inni delegaci składali gratulacje i wręczali kwiaty Wójtowi Gminy Ostróda. 
 Pan Wójt podziękował wszystkim za złożone gratulacje i powiedział, że traktuje je tak jakoby były skierowane nie tylko do jego osoby, ale przede wszystkim do całej społeczności gminy Ostróda.

Ks. Dziekan Roman Wiśniowiecki poinformował, że prezentem jakim obdarowuje  samorząd gminny, będzie odprawiona w najbliższym czasie Msza Św. w intencji samorządu. 
 
Następnie Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady złożył wniosek o pominięcie czytania podstawy prawnej  projektów uchwał.
Zgłoszony wniosek poddał pod głosowanie. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek.

Obecnie Przewodniczący Rady Pan Wiczkowski przedstawił obecnym gościom poszczególnych radnych ze wskazaniem okręgu, który reprezentują.

Ad. 3.
W punkcie trzecim Przewodniczący Rady odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie 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 II/4/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów liczbowych stałych komisji problemowych Rady Gminy - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Realizując punkt czwarty porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że radni wcześnie zadeklarowali chęć uczestnictwa w poszczególnych komisjach. 
Następnie zapytał, czy radni podtrzymują swoje kandydatury, czy nikt nie zrezygnował i nie chce zapisać się do innej komisji.

Radny Andrzej Bartnicki wnioskował o dopisanie do składu Komisji Budżetu Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich.
Radny Dominik Serafin wnioskował o dopisanie do Komisji Ładu Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Radna Barbara Stabińska wnioskowała o wykreślenie ze składu Komisji Budżetu (...) i dopisanie do składu Komisji Ładu Przestrzennego (...)
Więcej wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący rady odczytał składy poszczególnych Komisji.
Uwag nie zgłoszono
Następnie Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych Rady Gminy Ostróda.
      Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie 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 II/5/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji problemowych Rady Gminy - stanowi załącznik nr 4  protokołu.

   Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.

    Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  
    Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie 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 II/6/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie - wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 Ad. 6 .
W punkcie szóstym Przewodniczący Rady odczytała projekt uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie 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 II/7/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do Zgromadzenia Związku Gmin Kanału Ostródzko - Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7.
Przystępując do realizacji punktu ósmego porządku obrad Przewodniczący Rady odczytała projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zawiązania spółki Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, z udziałem Gminy Ostróda.
Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono. 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie 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 II/8/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawiązania spółki Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, z udziałem Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 7  do protokołu.

Ad. 8.
Wolne wnioski i informacje.

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin w imieniu Pani Anny Pasiecznik Dyrektor Gimnazjum w Lipowie zaprosił na przygotowany poczęstunek.
 
Ad. 9.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady II Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 14.20.
Na tym protokół zakończono.

Zaprotokołowała:			Sekretarz obrad:		Przewodniczący Rady
Agnieszka Jakubowska	             Janusz Sadowski		   Andrzej Wiczkowski




