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Protokół nr IV/10
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 30 grudnia 2010r. godz. 13.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Obrady IV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13.00
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 protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2010.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu.
Projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda do Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 


Ad. 2.

Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad III Sesji był wyłożony do wglądu na stanowisku w biurze rady. Zainteresowani mogli się zapoznać.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Następnie Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad III 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  III 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 odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
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 IV/11/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.
- stanowi załącznik nr 4 do protokołu.



Ad. 5.

W punkcie piątym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Z uwagi na różne wyniki głosowania radnych nad projektem uchwały Przewodniczący Rady poddał trzykrotnie pod głosowanie niniejszy projekt uchwały.
Ostatecznie Rada głosowała:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 14 radnych, głosowało 14 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano - 10 głosów,
-„przeciw” - 3 głosy,
-„wstrzymujących się” - 1 głos.
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę, zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr IV/12/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6.

Realizując punkt szósty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie  utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” i nadania mu statutu. 
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 IV/13/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie” 
i nadania mu statutu - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.




Ad. 7.
Przystępując do realizacji punktu siódmego porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie   delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda do Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.
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 IV/14/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Ostróda do Stowarzyszenie Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy - stanowi załącznik nr 7  do protokołu.

Ad. 8.
Wolne wnioski i informacje.

Radna Zofia Stankiewicz - zwróciła się z prośbą o przekazanie 1% swojego podatku dla chorego dziecka z miejscowości Górka Macieja Skorupskiego. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”  KRS 0000037904.

Radny Łukasz Nowicki - prosił o informacje, czy gmina składała wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach programu „Odnowa i Rozwój Wsi”. Jeśli tak, to w jakiej wysokości otrzymała środki.
Przewodniczący Rady - w tej sprawie proszę przygotować odpowiedź na następną sesję albo komisję.
Radny Andrzej Bartnicki nawiązując do podjętej uchwały o nie wygasaniu środków, zapytał Panią Skarbnik, czy są jakieś kary umowne jeśli płatności będą realizowane w przyszłym roku.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie ma żadnych kar.

Następnie Pan Przewodniczący pogratulował Radnej Zofii Stankiewicz i Radnemu Andrzejowi Bartnickiemu za akcje przedświąteczną. Dodał, że być może w przyszłym roku dołączy się większa grupa radnych do tego  szczytnego celu.

W dalszej części Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski oraz Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin złożyli wszystkim obecnym życzenia Noworoczne.

Na zakończenie Pan Przewodniczący przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych oraz prosił przewodniczących komisji o zwoływanie posiedzeń z uwagi na konieczność uchwalenia budżetu.

Więcej wniosków i informacji nie zgłoszono.

Ad. 9.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski zamknął obrady IV Sesji o godz. 13.45.

Na tym protokół zakończono.



Zaprotokołowała:			Sekretarz obrad:                   Przewodniczący Rady

Agnieszka Jakubowska                      Janusz Sadowski                    Andrzej Wiczkowski



