

1

Protokół nr LVI/10
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 8 listopada 2010r. godz. 10.00
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Obrady LVI 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, Sekretarza Gminy Andrzeja Pęzińskiego, Skarbnika Gminy Marię Andrychowską, kierowników Urzędu Gminy Ostróda oraz sołtysów z terenu gminy Ostróda. W Sesji uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum w Durągu.
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 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

5. Wolne wnioski i informacje.

6.Część uroczysta Sesji:

Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda oraz Przewodniczącego Rady Gminy.

7. Zamknięcie obrad.

Pan Gustaw Marek Brzezin zgłosił wniosek o wprowadzenie zmian do porządku obrad, tj. projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda.

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zmiany do porządku obrad.
Projekt uchwały wprowadzono po pkt 4 i przyjął pkt 5 porządku obrad, pozostałe punkty przyjmują pkt 7 i 8. 
Ad. 2.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad LV 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  LV 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 zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

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 LVI/273/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków -  stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. 5.
W punkcie piątym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie 
określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 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 LVI/274/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków oraz szczegółowych warunków funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6 
Wolne wnioski i informacje.

Ad. 7.
Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda
Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin nawiązując do zbliżających się wyborów samorządowych powiedział, że istotnym czynnikiem jest czas, ten kto umie dobrze wykorzystać to jest na dobrym etapie. Pan Wójt przedstawiła najważniejsze osiągnięcia Gminy Ostróda w kadencji 2006-2010.
Następnie podziękował za współpracę radnym, sołtysom i radom sołeckim.
Obecni radni otrzymali z rąk Wójta Gminy Ostróda listy z podziękowaniami oraz symboliczny kwiatek.
Na zakończenie Pan Wójt prosił, aby zachęcano mieszkańców gminy do udziału w wyborach.

Przewodniczący Rady Roman Nowakowski pogratulował Panu Wójtowi osiągnięcia takich efektów. Podziękował pracownikom, radnym i sołtysom za współpracę.

Radny Andrzej Wiczkowski powiedział, że sztuka demokracji polega na wspieraniu i wyciąganiu wniosków. Życie polega na spotykaniu ludzi i uczeniu się. Panu Wójtowi i wszystkim obecnym życzył zdrowia i szczęścia osobistego.

Więcej  informacji nie zgłoszono.

Ad. 7.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 10.45.

Na tym protokół zakończono.

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

