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Protokół nr L/10
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 kwietnia 2010r. 
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Obrady L Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 12.00
Obradom przewodniczył P. Roman Nowakowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda.

Po stwierdzeniu quorum – 15 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:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

W tym punkcie:

1. Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda.

2. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009r.

3. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2009r.

4. Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda za 2009r. 

5. Głosowanie nad projektem uchwały.

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.

6. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy.

7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

8. Projekt uchwały w sprawie zezwolenia na używanie nazwy miejscowości.

9. Projekt uchwały w sprawie Programu Aktywności Lokalnej na 2010.

10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda.

13. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.

15. Wolne wnioski i informacje.

16. Zamknięcie obrad.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 2.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad XLIX 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 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  XLIX 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
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.
1) Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda
Przewodniczący Rady głosu udzielił Wójtowi Gminy Ostróda, który w swoim wystąpieniu przedstawił roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009r.
 Wystąpienie Wójta Gminy na sesji Rady Gminy w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok -  stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Uwag do przedstawionego przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdania nie zgłoszono.

2) Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009r.
Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok.
Uchwała Nr RIO. VIII-0120-72/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 29 marca 2010  roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2009 rok, stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

3) Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2009r.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Kłoss zapoznał radnych 
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

4) Zapoznanie się z opinią Składu  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Olsztynie o przedłożonym przez  Komisję Rewizyjną Rady Gminy Ostróda wniosku 
w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2009r.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z uchwałą w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2009 rok.

Uchwała Nr RIO. VIII-0120-111/00 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 06 kwietnia 2010r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostróda o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Ostróda za 2009 rok - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

5) Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.

-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr L/242/10 Rady Gminy Ostróda w sprawie rozpatrzenia sprawozdania 
z wykonania budżetu oraz udzielenia absolutorium -  stanowi załącznik nr 8  do protokołu. 
Pan Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda podziękował za udzielenie absolutorium 
z wykonania budżetu za rok 2009. 

Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Grażynie Ostas sołtys sołectwa Turznica, która poinformowała, że Pani Zofia Stankiewicz Sołtys Sołectwa Idzbark została laureatką konkursu „Sołtys Roku 2009”
Z sali słychać było gromkie brawa.
Następnie Pan Andrzej Pęziński Sekretarz Gminy poinformował obecnych sołtysów, iż tablice ogłoszeń znajdujące się na terenie danego sołectwa należy udostępniać na cele wyborcze. 

Ad. 5.
Realizując punkt piąty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010r.

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr L/243/10 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r- stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


Ad. 6.

W punkcie szóstym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy.

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr L/244/10 Rady Gminy Ostróda w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 7.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr L/245/10 Rady Gminy Ostróda w sprawie przyjęcia przez Gminę Ostróda prowadzenia spraw z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


Ad. 8. 
W punkcie ósmym  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zezwolenia na używanie nazwy miejscowości.

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr L/246/10 Rady Gminy Ostróda w sprawie zezwolenia na używanie nazwy miejscowości - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 
Ad. 9.
Realizując punkt dziewiąty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie Programu Aktywności Lokalnej na 2010.

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr L/247/10 Rady Gminy Ostróda w sprawie Programu Aktywności Lokalnej na 2010r. - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.


Ad. 10.
W punkcie dziesiątym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.


Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr L/248/10 Rady Gminy Ostróda w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Samborowo, gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 


Ad. 11. 
W punkcie jedenastym Przewodniczący rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.


Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr L/249/10 Rady Gminy Ostróda w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Samborowo, gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.


Ad. 12.
Realizując punkt dwunasty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda.

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr L/250/10 Rady Gminy Ostróda w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.


Ad. 13. 
W punkcie trzynastym Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr L/251/10 Rady Gminy Ostróda w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda - stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad. 14.
W punkcie czternastym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.

Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr L/252/10 Rady Gminy Ostróda w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda- stanowi załącznik nr 18 do protokołu.


Ad. 15. Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady przypomniał o dopełnieniu obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.
Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin zaprosił wszystkich obecnych na zbliżające się uroczystości, m.inn. : 
- 2 maja 2010r. w Duragu Gminny Dzień Strażaka,
- 3 maja 2010r. o godz. 10.30 w Kościele NPNMP w Ostródzie Msza za Ojczyznę,
- 22 maja 2010r. Rajd Rowerowy,
- 23 maja 2010r. Piknik samorządowy w Ośrodku Wypoczynkowym w Kaczorach,
- 28 maja 2010r. uroczystość XX-lecia powstania samorządu.

Radny Grzegorz Kłoss powiedział, że w okolicach Lubajny Zwierzewo wywożone są odpady z Olsztyna. Kilkanaście ciężarówek dziennie po 30 ton błota prawdopodobnie jest to osad  do silosów. Z daleka czuć fetor i w  niektórych miejscach dotyka linii brzegowej jeziora.

Wójt Gminy Ostróda powiedział, że trwa to już kilka lat. Opinia Wójta w tej sprawie była negatywna. Starostwo stoi na stanowisku, że ilość jest problemem i należy to kontrolować. Pan Wójt dodał, że gmina wystąpi z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 16.
W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XLIX Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 13.50.

Na tym protokół zakończono.

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



