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Protokół nr LII/10
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 27 lipca 2010r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Obrady LII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 10.00
Obradom przewodniczył P. Roman Nowakowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda.
Po stwierdzeniu quorum – 13 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.
Na sesji obecny był Pan Andrzej Filipiuk z Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Ostródzie.
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 2010r.
Projekt w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostróda i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Durągu.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr LVI/219/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Ostróda.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Związku Gmin Regionu                                          
      Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”.
	Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie obrad.
Pan Roman Nowakowski udzielił głosu Panu Andrzejowi Filipiukowi z Centrum Kształcenia Ustawicznego z Ostródy, który przedstawił ofertę edukacyjna dla osób dorosłych. Omówił skalę wykształcenia osób dorosłych na terenie gminy Ostróda.
Radni i sołtysi otrzymali plakaty informujące o naborze na rok szkolny 2010/2011.
    
Ad. 2.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad LI 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 13 radnych, głosowało 13 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  LI 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 2010r.
Uwag nie zgłoszono.
W trakcie czytania projektu uchwały z sali narad wyszedł radny Andrzej Kudon i Janusz Sadowski.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 11 radnych, głosowało 11 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr LII/255/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie zmian w budżecie na 2010r. -  stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5. 
W punkcie piątym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostróda i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
W trakcie czytania projektu uchwały na salę narad wrócił radny Andrzej Kudon. Aktualnie w sesji uczestniczy 12 radnych
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr LII/256/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostróda i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, 
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6 
W punkcie szóstym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Durągu.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr LII/257/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Durągu - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7 
Realizując punkt siódmy porządku obrad sesji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr LVI/219/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006r. 
w sprawie wprowadzenia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Ostróda.
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr LII/258/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lipca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr LVI/219/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006r. w sprawie wprowadzenia gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8.
W punkcie ósmym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. 
Uwag do projektu nie zgłoszono.
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano - 12 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę, zgodnie z przedstawionym projektem.
Uchwała Nr LII/259/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko” - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 8
Wolne wnioski i informacje.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 9.
Zamknięcie obrad.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 11.10.

Na tym protokół zakończono.
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