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Protokół nr V/11
z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 stycznia 2011r. godz. 13.30
   w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Obrady V Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13.30
Obradom przewodniczył Pan Andrzej Wiczkowski – Przewodniczący Rady Gminy Ostróda.
Po stwierdzeniu quorum – 14 radnych na sali obrad (ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych) – prowadzący obrady Pan Andrzej Wiczkowski  powitał radnych,  Wójta Gminy Ostróda Gustawa Marka Brzezina,  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.
Na sekretarz obrad  Rada jednogłośnie powołała radnego Janusza Sadowskiego Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący Rady zgłosił wniosek o nie czytanie podstaw prawnych w przygotowanych projektach uchwał.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek.
Następnie Pan Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Rady odczytał porządek, który przedstawia się w następujący sposób:
	Otwarcie sesji.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie Wójta o pracy w okresie między sesjami.
	Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2011-2014.
Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok.
W tym punkcie:
1.   Omówienie projektu budżetu przez Wójta Gminy.
	Przedstawienie opinii i wniosków komisji.

Przedstawienie opinii Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

	Wolne wnioski i informacje.

Zamknięcie obrad.
Uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
W chwili obecnej przybył radny Łukasz Nowicki- aktualnie uczestniczy na sesji 15 radnych.
Ad. 2.
Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z obrad IV Sesji był wyłożony do wglądu na stanowisku d/s obsługi rady. Zainteresowani mogli się zapoznać.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Następnie Pan Wiczkowski poddał pod głosowanie protokół z obrad IV sesji. 
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” przyjęciem protokołu oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z obrad  IV Sesji Rady Gminy.


Ad. 3.

W punkcie trzecim Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin 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.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2011-2014.
Przewodniczący Rady Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały.
Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
W związku z brakiem pytań i wniosków, Przewodniczący Rady przeszedł do głosowania. 
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” przyjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr V/15/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2011-2014 - stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
Ad. 5.
Projekt uchwały budżetowej na 2010 rok.
W  tym punkcie:
Punkt 1.
Omówienie projekt budżetu przez Wójta Gminy.
Wystąpienie Wójta Gminy Ostróda Pana Gustawa Marka Brzezina - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Punkt 2.
Przedstawienie opinii i wniosków komisji.
Pani Magdalena Muraszko Przewodnicząca Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich powiedziała, że po odbytych posiedzeniach komisji Stałych Rady Gminy Ostróda, udzielonych wyjaśnieniach i przychyleniu się Pana Wójta Gminy do wniosku komisji tj. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 352 000,00zł przeznaczoną na budowę schroniska dla zwierząt przenieść do rezerwy, komisja budżetu rekomenduje projekt budżetu na 2011 rok do uchwalenia przez Wysoką Radę.
Punkt 3.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-625/10 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda projekcie uchwały budżetowej na 2011r. 
Skład Orzekający RIO wydał pozytywną opinię o projekcie budżetu Gminy Ostróda na 2011r. 
Niniejsza opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Punkt  4.
Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
Dyskusji nad projektem budżetu nie było. 
Punkt 5.
Odczytanie projektu uchwały budżetowej 
Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2011r.
Punkt 6.
Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej gminy Ostróda na 2011r.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały budżetowej na 2011 rok.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” było - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem. 
Uchwała Nr V/16/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2011 r. - stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 6.
Wolne wnioski i informacje.
Wójt Gminy Ostróda Gustaw Marek Brzezin zaprosił wszystkich obecnych na dzisiejsze spotkanie noworoczne, które odbędzie się  o godz. 16.00 w Hotelu Sajmino. 

Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski poinformował, że wpłynęło do Przewodniczącego Rady sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za rok 2010r. Zainteresowani radni mogą zapoznać się na stanowisku d/s obsługi rady.

Radny Łukasz Nowicki zapytał, czy jest przygotowana odpowiedź na zgłaszany przez niego na poprzedniej sesji wniosek. 

Wójt Gminy Ostróda Pan Gustaw Marek Brzezin powiedział - praktycznie można było odpowiedzieć  na ten wniosek na poprzedniej sesji, chodzi o zagospodarowanie obszarów wiejskich.  Skupiliśmy się na gospodarce wodno-kanalizacyjnej w pełni ten limit jest wykorzystany, oczywiście kontraktowo, bo to są 4 mln zł na gminę. Nie mamy aneksu do umowy po przetargu jest trochę mniej. Jeśli będzie dotacja trochę zmniejszona, czego  się obawiam, to będziemy chcieli wykorzystać w obrębie tych 4 mln na inne zadania.
Jeżeli chodzi o odnowę wsi to mamy dwa wnioski przygotowane, składaliśmy ale nie uzyskaliśmy dofinansowania, było to Centrum zagospodarowania miejscowości Samborowo 
i boisko w Starych Jabłonkach. Wnioski są gotowe, czekamy na ogłoszenie konkursu wówczas będziemy składali. W przypadku Samborowa został odrzucony ze względu na wpisanie drogi gminnej a droga gminna nie podlega dofinansowaniu i tutaj wstępnie należało ten wniosek przeprojektować i zmienić. W przypadku Starych Jabłonek zapowiedź konkursowa była taka, że koncepcja, uproszczony kosztorys a później się ukazało, że trzeba mieć w krótkim czasie dokumentacje, nie było szans, siedem dni to jest niemożliwe do uzupełnienia. Te dwa projekty mamy w oczekiwaniu jeżeli chodzi o odnowę wsi, bo o to głównie chodziło panu radnemu, gdyż nie jesteśmy tam na liście. Dwie próby były i nie powiodły się ze względów technicznych.

Więcej wniosków i informacji nie zgłoszono.
Ad. 7.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Pan Andrzej Wiczkowski zamknął obrady V Sesji o godz. 14.45
Na tym protokół zakończono.

Zaprotokołowała:			Sekretarz obrad:                   Przewodniczący Rady

Agnieszka Jakubowska                      Janusz Sadowski                    Andrzej Wiczkowski
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Ostróda o pracach w okresie między IV a V sesją rady gminy

Spotkania, konferencje, uroczystości:

Spotkanie z Włodzimierzem Brodiukiem Starostą Ostródzkim.
Spotkanie z Dyrektorem Zakładu Gazownictwa w Olsztynie.
Spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Leszkiem Klonowskim.
Spotkanie dotyczące projektu budowy „opaski”.
Posiedzenie Zarządu Związku Gmin „Czyste Środowisko”.
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP
Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Ostróda.
Posiedzeniu Zarządu Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
Posiedzeniu Rady Fundacji ATUT.
Posiedzeniach Rady Budowy (Lubajny, Zwierzewo, Aglomeracja Samborowo).
Posiedzeniu Powiatowej Rady Izby Rolniczej.
	Roczna odprawa Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie.
Roczna odprawa Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ostródzie.
	Zebrania sołeckie dotyczące wyboru sołtysa.

Zarządzenia Wójta Gminy Ostróda

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w m. Lubajny, Wałdowo.
	W sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego:
 w drodze bezprzetargowej:
 - w miejscowości Tyrowo budynek mieszkalny wielorodzinny,
- w miejscowości Rudno nieruchomość niezabudowaną zbywaną na poprawę, zagospodarowania nieruchomości przyległej o pow. 0,0376ha,
- w miejscowości Rudno zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 0,0453ha,
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
- w miejscowości Kraplewo działka niezabudowana o pow. 0,5117ha
	W sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia odpłatności za korzystanie z gminnych sal sportowych. (Brzydowo, Durąg, Lipowo, Szyldak, Tyrowo, Zwierzewo, - 17,00zł, Samborowo - 22zł).

W sprawie przeprowadzenia kontroli stanu posiadania pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy a użytkowanych przez gminne jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Przygotowanie projektów uchwał:

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2011-2014.
Projekt uchwały budżetowej na 2011 rok.



