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Protokół nr LIV/10
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 27 września 2010r. godz. 12.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Obrady LIV Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 12.00
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:
1.  Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.

3 . Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.

4. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

5.Projekt uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Ostróda partnerskiego projektu „Sukces w nauce szansą na lepsze jutro - projekt wsparcia edukacyjnego uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda”.

6. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda służebnością przesyłu.

7.  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie  hipoteki zwykłej i hipoteki kaucyjnej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, jako zabezpieczenie kredytu udzielonego Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi „Idzbark - moja ojczyzna”.

8. Wolne wnioski i informacje.

9. Zamknięcie obrad.

Ad. 2.
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad LIII 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  LIII 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 gminy na 2010r.

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 LIV264/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r. -  stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5.
W punkcie piątym Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Ostróda partnerskiego projektu „Sukces w nauce szansą na lepsze jutro - projekt wsparcia edukacyjnego uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda”.

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 LIV/265/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 września 2010r. w sprawie realizacji przez Gminę Ostróda partnerskiego projektu „Sukces w nauce szansą na lepsze jutro - projekt wsparcia edukacyjnego uczniów Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda” - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6.

W punkcie szóstym Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda służebnością przesyłu.

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 LIV/266/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda służebnością przesyłu - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7.

Realizując punkt piąty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej i hipoteki kaucyjnej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, jako zabezpieczenie kredytu udzielonego Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi „Idzbark - moja ojczyzna”.

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 LIV/267/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 września 2010r. w sprawie 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki zwykłej i hipoteki kaucyjnej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, jako zabezpieczenie kredytu udzielonego Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi „Idzbark - moja ojczyzna” - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8.
Wolne wnioski i informacje.

Radny Andrzej Wiczkowski nawiązując do odbytego zebrania wiejskiego w Pietrzwałdzie wnioskował o naprawę krzeseł w świetlicy wiejskiej w Pietrzwałdzie. Dodał, że szacunkowy koszt naprawy jednego krzesła wynosiłby ok. 30zł za szt. Ponadto nadmienił, że wniosek ten podobno był zgłaszany wielokrotnie.

Pan Jan Ilnicki sołtys sołectwa Lubajny wtrącił, żeby remont krzeseł wykonać z pieniędzy za wynajem sali.

Radny A. Wiczkowski odpowiedział, że pieniądze za wynajem sali trafiają do budżetu gminy.

Pani Barbara Stabińska zapytała Pana Sekretarza, dlaczego nie była zaproszona na spotkanie w sprawie wyborów dodała, że gdyby wiedziała, to na pewno by przyszła.

Pan Andrzej Pęziński Sekretarz Gminy odpowiedział, że spotkania i szkolenia dotyczące przeprowadzenia wyborów dopiero będą planowane i skoro Pani sołtys wyraża chęć uczestnictwa w tych spotkaniach, to na pewno będzie pamiętał i zaprosi Panią Stabińską.

Pani Sołtys B. Stabińska powiedziała, że oczekuje odpowiedzi, a Pan Sekretarz dobrze wie o czym pani sołtys mówi. Dodała, że wszyscy sołtysi byli zaproszenia tylko nie ona.

Sekretarz Gminy odpowiedział, że on nie był organizatorem tego spotkania.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 9.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady LIV Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 12.45.

Na tym protokół zakończono.
Zaprotokołowała:			Sekretarz obrad:		Przewodniczący Rady

Agnieszka Jakubowska                         Jan Żeberek                          Roman Nowakowski

