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Protokół nr XLIX/10
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 marca 2010r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Obrady XLVI Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 10.00
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 w sprawie zmian w budżecie na rok 2010.
Projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego 
w 2011 roku.
Projekt uchwały w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo na lata 2010-2017.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki  na lata 2010-2017
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”.
	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 XLVIII Sesji był wyłożony do wglądu na stanowisku w biurze rady, jak również jest dostępny na dzisiejszej sesji. 

Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Następnie Pan Nowakowski poddał pod głosowanie niniejszy protokół. 
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  XLVIII Sesji Rady Gminy.


Ad. 3.

W punkcie trzecim Wójt Gminy Ostróda 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 zmian w budżecie na rok 2010.
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 XLIX/234/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r. -  stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5.

W punkcie piątym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
Uwag do przedstawionego 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 XLIX/235/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6.
Realizując punkt szósty porządku obrad Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011r.
Uwag do przedstawionego 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 XLIX/236/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu soleckiego w 2011r. - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7.
W punkcie siódmym Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi.
Uwag do przedstawionego projektu 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 XLIX/237/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zasad konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8.
Realizując punkt ósmy porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
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 XLIX/238/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010r. w sprawie wieloletniego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.


Ad. 9.
Przystępując do punktu dziewiątego porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo na lata 2010-2017.
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 XLIX/239/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010r. w sprawie  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Samborowo na lata 2010-2017 - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad. 10.
W punkcie dziesiątym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki na lata 2010-2017.
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 XLIX/240/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Jabłonki - stanowi  załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 11.
W punkcie jedenastym Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”.
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 XLIX/241/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca” - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad. 12.	
Wolne wnioski i informacje.
W tym punkcie głos zabrał Pan Jan Ignaczewski Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie, który powiedział, że jeśli są jakieś nieścisłości w stosunku do pracowników to prosi o bezpośredni kontakt z nim.
Następnie przedstawił poszczególnych inkasentów i zakres ich pracy w terenie.
Pani Halina Dworak Sołtys sołectwa Samborowo poinformowała, że nie ma pretensji do pracowników lecz do organizacji. Dodała, że brak jest informacji, kiedy będzie odczyt z liczników
Pan Jan Ignaczewski poinformował, że takie informacje były i są rozwieszane. Dodał, że Samborowo będzie priorytetowo traktowane.
Pani Sołtys H. Dworak powiedział, że nie ma takich informacji.
Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin odnosząc się do powyższych wypowiedzi powiedział, że nie po to został powołany zakład, żeby były takie prozaiczne problemy. Stwierdził, że w Samborowie jest dużo takich miejsce, gdzie informacje można wywiesić.

Następnie Pan Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda podziękował wszystkim za otrzymane kondolencje z powodu śmierci Mamy.
Na zakończenie obecnym złożył życzenia na Święta Wielkanocne.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.



Ad. 13.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLIX Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 11.20.

Na tym protokół zakończono.

Zaprotokołowała:			Sekretarz obrad:                         Przewodniczący Rady
Agnieszka Jakubowska                          Jan Żeberek                            Roman Nowakowski
  








