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Protokół nr III/10
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 22 grudnia 2010r. godz. 11.30
   w sali reprezentacyjnej ostródzkiego Zamku

Obrady III Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 11.30
Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda.
Po stwierdzeniu quorum – 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych) – prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski  powitał radnych,  Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina,  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.
Na sekretarz obrad  Rada jednogłośnie powołała radnego Janusza Sadowskiego Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych projektach uchwał.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek.
Następnie Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady odczytał porządek, który przedstawia się w następujący sposób:
	Otwarcie sesji.

Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r.
Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 
w Sołectwach na terenie Gminy Ostróda.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 

Ad. 2.

Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad I i II Sesji był wyłożony do wglądu na stanowisku w biurze rady. Zainteresowani mogli się zapoznać.

Uwag do protokołów nie zgłoszono.
Następnie Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad I sesji. 
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  I Sesji Rady Gminy.


W dalszej kolejności Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad II 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  II Sesji Rady Gminy.

Ad. 3.

W punkcie trzecim Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie 
o pracy w okresie między sesjami i omówił przygotowane projekty uchwał.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

Ad. 4.
Realizując punkt czwarty porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił Panią Marię Andrychowską Skarbnik Gminy Ostróda o przedstawienie zmian w budżecie.
Pani Maria Andrychowska powiedziała, że do najistotniejszych zmian w budżecie należą:
- 257.721,00zł  zmniejszenie ogólnej subwencji oświatowej,
- 35 tyś na oświetlenie uliczne, 
- 22.700 dla Gimnazjum w Ostródzie (otrzymało zwrot za wiosenne zalanie), 
-112.481 zwrot za samochód OSP Ornowo.
Pozostałe zmiany to przesunięcia w placówkach oświatowych na wniosek dyrektorów jednostek.

Uwag do projektu uchwały 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 III/9/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zmian 
w budżecie- stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5.

W punkcie piątym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach na terenie Gminy Ostróda.

Uwag do projektu uchwały 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 III/10/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Sołectwach na terenie Gminy Ostróda -stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6.

Wolne wnioski i informacje.

Radny Andrzej Bartnicki powiedział - część moich mieszkańców ma pewne postulaty. Proszę Pana Przewodniczącego Rady, aby zgodnie z art. 98 Statutu Gminy Ostróda przekazał moje zapytanie adresatowi.
Zapytanie dotyczy:
1/ Ile gminnych szkół opalanych jest olejem opałowym.
2/ Jakie jest zużycie oleju w poszczególnych placówkach.
3/ Na podstawie jakiego kryterium rozliczane jest zużycie.
Zapytanie radnego Andrzeja Bartnickiego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady zgodnie z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny odczytał informacje o ilości wydanych decyzji w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty w związku ze zbyciem nieruchomości.
Takich decyzji wydano 12 do dnia 10.12.2010r.- informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Termin upływa dnia 31 grudnia 2010r.
Następnie Pan Andrzej Wiczkowski zaprosił wszystkich obecnych na część uroczysta sesji opłatkowej, która odbędzie się bezpośrednio po sesji, tj. o godz. 12.15.
Więcej informacji nie zgłoszono.

Ad. 7.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady III Sesji Rady Gminy o godz. 12.05

Na tym protokół zakończono.

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



