Protokół nr LIII/10
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 30 sierpnia 2010r. godz. 11.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Obrady LIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 11.00
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, sołtysów z terenu gminy Ostróda oraz dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli, którym będą wręczone nominacje nauczyciela mianowanego.
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. Wręczenie nominacji dyrektorom placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda.

4. Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Samborowo.

6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Brzydowo, Lipowo.

7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda.

8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kajkowo.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.
Ad. 2.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad LII 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 12 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 13 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  LII Sesji Rady Gminy.


Ad. 3.

Wręczenie nominacji dyrektorom placówek oświatowych na terenie gminy Ostróda.

Wójt Gminy Ostróda Pan Gustaw Marek Brzezin poinformowała, że w miesiącu lipcu odbyły się konkursy nas stanowiska dyrektora w czterech placówkach oświatowych.
Na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipowie, została powołana Pani Elżbieta Ciechanowicz. 
Na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Starych Jabłonkach, została powołana Pani Iwona Murzyn,
Na stanowisko Dyrektora Gimnazjum w Ostródzie, została powołana Pani Elżbieta Okrucińska.
Na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie została powołana Pani  Bożena Biesiekirska.

Następnie Wójt Gminy Ostróda wraz z Panem Przewodniczącym Rady wręczyli kwiaty i listy gratulacyjne obecnym dyrektorom oraz nauczycielom, którzy przystąpili do podniesienia stopnia awansu, tj. nauczycieli mianowanych : Bogumiła Jabłonka, Agnieszka Kowal, Kinga Rawdanowicz, Maciej Fryczyński i Andrzej Giza.

Pani Elżbieta Okrucińska Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie w imieniu dyrektorów podziękowała  za obdarzoną przez Radę Gminy zaufaniem na kolejne 5 lat.

Obecni dyrektorzy i nauczyciele opuścili salę obrad.

Ad. 4.

W punkcie czwartym 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.

W trakcie przedstawianego sprawozdania na salę obrad przybył radny Andrzej Kudon. Obecnie uczestniczy 14 radnych.

Ad. 5.
Realizując punkt piąty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Samborowo.

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 LIII/260/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Samborowo -  stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 6.
Realizując punkt szósty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Brzydowo, Lipowo.
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 LIII/261/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Brzydowo, Lipowo- stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad. 7. 
Realizując punkt siódmy  porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda.
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 LIII/262/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Ad.  8.
W punkcie ósmym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kajkowo.
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 LIII/263/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie  nadania nazwy ulicy w miejscowości Kajkowo - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 9.

Wolne wnioski i informacje.

Pan Tadeusz Filipek sołtys sołectwa Kątno wnioskował o zabezpieczenie plaży, ponieważ ulewne deszcze zmywają piasek do wody, powstają wyrwy.

Wójt Gminy Ostróda odpowiedział, że bez nakładów finansowych nic nie można zrobić, można ewentualnie zniwelować teren. Dodał, że wyśle na miejsce pracownika, aby ocenił sytuację.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 10.
Zamknięcie obrad.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 12.10.

Na tym protokół zakończono.


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





