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Protokół nr LV/10
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 października 2010r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Obrady LV 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, Panią Lidię Wójtowicz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej w Urzędzie Marszałkowskim, 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 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

6. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku wpłaty i pozostawienia nadwyżki środków obrotowych w dyspozycji Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia.

8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.



Ad. 2.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad LIV 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  LIV 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 LV268/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010r. -  stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5.

W punkcie piątym Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
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 LV269/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6.
Realizując punkt szósty porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku wpłaty i pozostawienia nadwyżki środków obrotowych w dyspozycji Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

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 LV270/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2010r. w sprawie odstąpienia od obowiązku wpłaty i pozostawienia nadwyżki środków obrotowych w dyspozycji Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 7.
W punkcie siódmym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia.

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 LV271/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia - stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 8.
W punkcie ósmym Pan Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.
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 LV272/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.  - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9.
Wolne wnioski i informacje. 

Radny Andrzej Wiczkowski nawiązując do przedstawionego przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdania zapytał o zarządzenie, dotyczące sprzedaży działki w Kajkowie o pow. powyżej 1ha. Następnie  Kolejne pytanie jakie zadała Pan Wiczkowski dotyczyło reklamy, która ukazała się dwa, trzy tygodnie temu w gazecie, na temat studium a wcześniej kanalizowania gminy. Radny Wiczkowski dodał, że nie widzi sensu reklamowania w gazecie na całych rozkładówkach takich informacji, tym bardziej, że dowiadywał się, iż koszt takiej reklamy wynosi ok. 4tyś.   Prosił o wyjaśnienie z jakiego funduszu zostały pokryte te reklamy i jakie to kwoty.
Następnie Pan Wiczkowski w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Wójta dotyczącej wręczenia medali i pełnienia  służby powiedział, że w jego rozumieniu to nie jest służba, gdyż każdy pracownik nie robi tego za darmo. Minęły już te czasy, gdzie pracuje się społecznie. Dodał, że począwszy od strażaków ochotników, nie jest to służba tylko praca. Tak powinno to już być, należy zmienić tok myślenia.
Pan Wójt poprosił Pana Artura Lewartowskiego Kierownika Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej o ustosunkowanie się do wniosku radnego A. Wiczkowskiego dotyczącego działki w Kajkowie.

Pana Artura Lewartowskiego Kierownika Referatu Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej wyjaśnił, że jest to działka o pow. 1,0583 ha położona przy GPZ bez możliwości zabudowy. Powiedział, że odbył się już II przetarg nie został jednak rozstrzygnięty, działki nie sprzedano.

Wójt Gminy Ostróda odpowiadając na pytanie dotyczące reklam w gazecie wyjaśnił, że nie było tam niczego, czego gmina by nie wykonywała. Gmina ma podpisany kontrakt na 15 mln 600tyś z kanalizowanie gminy. Pan Wójt dodał, że pierwsze letnie inwestycje zostały już poczynione, wykonawca pokrywa zakres reklamy. Natomiast co do studium, istotne jest informowanie naszych mieszkańców, gdyż tu się tworzy ramy i zasady rozwoju przestrzennego naszej gminy, kwestie związane z komunikacją, biogazownią, zalesieniami. Jeśli nie określimy tego w studium, to powstaje wówczas konflikt interesów. Reklama opłacona była ze źródeł referatu rolnego, Pan Wójt dodał, że kwoty nie pamięta.

Pan Wójt odnosząc się do sformułowania przez Pana radnego Wiczkowskiego„służby” pracowniczej, dodał że nie będzie się na ten temat wypowiadał. 

Radna Lila Brzózka - stwierdziła, że według niej to bardzo dobrze, że takie informacje znajdują się w gazecie, ponieważ mieszkańcy mogą się dużo dowiedzieć.

Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin dodał, że miasto co tydzień drukuje całą stronę i nie ma problemu. Nic się nie pisze, czym nie moglibyśmy się pochwalić. Jeśli chodzi o studium, to im więcej ludzi czyta tym lepiej.

Pani Lidia Wójtowicz Dyrektor Departamenu Polityki powiedziała, że jeżeli Urząd Marszałkowski finansuje jakąś inwestycję, to ma obowiązek wręcz promować takie zadanie. Dodała, że tak to funkcjonuje.

Następnie Pan Roman Nowakowski poinformował, że oświadczenie majątkowe za 2009r.  oraz oświadczenia składane na dwa miesiące przed upływem kadencji radnych, Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady zostały złożone w ustawowym.
Dodał, że poważnych nieprawidłowości nie stwierdzono, ewentualne korekty należy nanosić na kopiach, które znajdują się na stanowisku w biurze obsługi rady.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad. 9.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady LV Sesji Rady Gminy Ostróda o godz. 11.10.

Na tym protokół zakończono.


   Zaprotokołowała:			Sekretarz obrad:		Przewodniczący Rady

Agnieszka Jakubowska                      Jan Żeberek                          Roman Nowakowski


