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P R O T O K  Ó  Ł  Nr I/06
z obrad I Sesji Rady Gminy w Ostródzie, w kadencji  2006-2010
odbyty w dniu 24 listopada 2006r.


Obrady odbyły się w Klubie Garnizonowym w Ostródzie, rozpoczęła się o godz. 13.00, zakończyły o godz. 15.00
Na sesji podjęto uchwały od Nr I/1/06 do Nr I/3/06 włącznie.
Obecnych na sesji było 15 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ponadto w sesji uczestniczyli sołtysi z terenu gminy Ostróda oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy Ostróda oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Sesję rozpoczęto Hymnem Państwowym.
po Hymnie Wójt Gminy Ostróda, Pan Gustaw Marek Brzezin poprosił najstarszego wiekiem radnego, którym okazał się Pan Jerzy Skolmowski o poprowadzenie obrad I Sesji do momentu wyboru Przewodniczącego Rady V kadencji na lata 2006-2010.

Na wstępie Pan Jerzy Skolmowski przywitał zebranych, po czym poprosił o powstanie, aby uczcić minutą ciszy górników którzy zginęli w Kopalni HALEMBA. 
Następnie stwierdził obecność quorum, przy którym może obradować i podejmować uchwały 

Ad. 1.  
W punkcie pierwszym przystąpiono do złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.
Najmłodszy wiekiem radny Pan Tomasz Klimecki odczytał rotę ślubowania, która brzmi:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
 i jej mieszkańców”.
Po czym Przewodniczący obrad wywoływał kolejno radnych, którzy powstając z miejsc wypowiadali przyrzeczenie „Ślubuję”, które mogło być złożone z dodaniem zdania :
 „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący obrad podziękował radnym za złożenie ślubowania i stwierdził, że objęli oni mandat radnego Rady Gminy Ostróda.
Następnie przedstawił porządek obrad dzisiejszej sesji  przygotowany przez zwołującego sesję Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji Pana Romana Nowakowskiego, który przedstawia się w następujący sposób:

	Ślubowanie radnych.

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda.
	zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda,
powołanie Komisji Skrutacyjnej,
przedstawienie zasad głosowania wyboru Przewodniczącego Rady,
prezentacja (wystąpienie) kandydatów,
przeprowadzenia głosowania tajnego,
podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
	Wybór dwóch Wiceprzewodniczących Rady.
Powołanie Komisji Rewizyjnej .
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.

Uwag i wniosków do przedłożonego porządku obrad nie zgłoszono.

Ad. 2.
Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda.
Na wstępie Przewodniczący obrad nadmienił, że na podstawie ustawy o samorządzie gminnym rada gminy dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady bezwzględna większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Podkreślił, że funkcji przewodniczącego nie można łączyć  z funkcją członka Komisji Rewizyjnej, którą Rada jest zobowiązana powołać, w celu kontrolowania działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

Na Przewodniczącego rady Gminy zgłoszono następującą kandydaturę:
Pan Jan Kasprowicz, zgłosił kandydaturę Pana Romana Nowakowskiego.
Pan Roman Nowakowski wyraził zgodę na kandydowanie.
Więcej kandydatów nie zgłoszono na Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący obrad, poddał zamknięcie listy pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
- „wstrzymujących się” - 0 głosów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczący obrad zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda.
W dalszej części przystąpiono do powołania komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia głosowania tajnego. Zadaniem komisji będzie ustalenie zasad głosowania, jego przeprowadzenie oraz ustalenie wyników wyborów i ich przedstawienie Radzie.
Radny Andrzej Suchodolski zgłosił kandydaturę Andrzeja Kudona.
Andrzej Kudon nie wyraził zgody.
Radny Jan Żeberek zgłosił kandydaturę Małgorzaty Filipowiak.
Małgorzata Filipowiak wyraziła zgodę na kandydowanie do składu Komisji Skrutacyjnej.
Małgorzata Filipowiak zgłosiła kandydaturę Ryszardy Sadowskiej.
Ryszarda Sadowska wyraziła zgodę.
Tomasz Klimecki zgłosił kandydaturę Andrzeja Suchodolskiego.
Andrzej Suchodolski wyraził zgodę.
Jednogłośnie przyjęto skład Komisji Skrutacyjnej, która zeswojego składu:
1/ Andrzej  Suchodolski,
2/ Małgorzata Filipowiak,
3/ Ryszarda Sadowska 
wyznaczyła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Andrzeja Suchodolskiego.

Przewodniczący obrad ogłosił 5 minut przerwy.
Po przerwie.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej A. Suchodolski zapoznał radnych z następującymi zasadami głosowania:
	Radni głosują na karcie otrzymanej od Komisji Skrutacyjnej, na której umieszczone jest nazwisko kandydata.
	Głosować można na kandydata, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Nie postawienie znaku „x” powoduje nieważność głosu.
kandydat zostanie wybrany, jeśli uzyska bezwzględną większość głosów ważnych obecnego na sesji składu Rady.
Uwag i wniosków do przedstawionych zasad głosowania nie zgłoszono.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Andrzej Suchodolski wywoływał radnych do urny wyborczej w kolejności alfabetycznej nazwisk umieszczonych na liście obecności.
Po akcie głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania a Przewodniczący obrad ogłosił na ten czas przerwę w Sesji.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał sporządzony protokół 
z przeprowadzonego głosowania stwierdzając 15 głosów „za” wyborem na 15 możliwych do uzyskania.
Protokół Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonych wyborów wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego protokołu. 

Wójt Gminy Ostróda złożył gratulacje i wręczył kwiaty nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Ostróda na kadencje 2006-2010 i zapewnił współpracę.
Pan Roman Nowakowski podziękował za ponowny wybór i powierzoną mu drugi funkcję  Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego rady pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” projektem uchwały oddano - 15 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
- „wstrzymujących się” - 0 głosów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała nr I/1/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady, stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Prowadzenie sesji objął nowo wybrany Przewodniczący Rady Pan Roman Nowakowski

Ad. 4

Kontynuując ustalony porządek obrad przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.
Przewodniczący rady nadmienił, że Statut Gminy przewiduje wybór dwóch wiceprzewodniczących Rady. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym Rada dokonuje wyboru wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
Funkcji wiceprzewodniczącego nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej, powoływanej w celu kontroli działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy.
Ponieważ nikt z członków  Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru Przewodniczącego Rady nie zamierzał kandydować na wiceprzewodniczącego, Rada Gminy postanowiła, że wybory wiceprzewodniczących przeprowadzi Komisja Skrutacyjna w niezmienionym składzie.
Na wiceprzewodniczących Rady zgłoszono następujące kandydatury:
1/ Pan Andrzej Wiczkowski zgłosił kandydaturę Pana Tomasza Klimeckiego 
Pan Tomasz Klimecki nie wyraził zgody.
2/ Pan Andrzej Kudon zgłosił kandydaturę Pana Jerzego Skolmowskiego.
Pan Jerzy Skolmowski wyraził zgodę.
3/ Pani Małgorzata Filipowiak zgłosiła kandydaturę Pana Jana Żeberka
Pan Jan Żeberek wyraził zgodę.
Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zamkniecie listy.
Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na zamknięcie listy kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady Gminy Ostróda. 
Przewodniczący rady ogłosił przerwę.

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Andrzej Suchodolski przedstawił 
następujące zasady głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady:
1/ Radni głosują na karcie otrzymanej od Komisji Skrutacyjnej, na której nazwiska kandydatów umieszczone są w porządku alfabetycznym.
2/ Głosować można maksymalnie na dwóch kandydatów, stawiając znak „x” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
3/ Nie postawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.
4/ Wybrani zostaną kandydaci, którzy uzyskują bezwzględną większość głosów ważnych obecnego na Sesji składu Rady.
Uwag i wniosków do przedłożonych zasad głosowania nie wniesiono.


Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Andrzej Suchodolski wywoływał radnych do urny wyborczej w kolejności alfabetycznej nazwisk umieszczonych na liście obecności.
Po akcie głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ustalenia wyników głosowania a Przewodniczący Rady ogłosił na ten czas przerwę w Sesji.
Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania tajnego, stwierdzając, że na Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Ostródzie wybrani zostali:
1/Pan Jerzy Skolmowski - 15 głosów
2/Jan Żeberek - 13 głosów
Protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami z głosowania stanowi załącznik nr 5.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy pod głosowanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
      -„za” projektem uchwały oddano - 15 głosów,
     -„przeciw” - 0 głosów,
     - „wstrzymujących się” - 0 głosów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę.
Uchwała nr I/2/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady, stanowi załącznik nr6 do protokołu.

Ad. 5 
 Przystępując do realizacji punktu 5 porządku obrad Przewodniczący Rady  poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym organami gminy są:
	rada gminy,

wójt.
Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy. Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, w tym celu powołuje Komisje Rewizyjną. 
Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi.
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalna Izbę Obrachunkową, ponadto Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w okresie kontroli.
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Statut Gminy. W skład komisji Rewizyjnej wchodzą radni, z wyjątkiem radnych pełniących funkcję przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady.
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego i trzech członków. Przewodniczącego Komisji wybiera rada Gminy. Zarówno przewodniczący Komisji Rewizyjnej, jak i pozostali członkowie wybrani są w głosowaniu jawnym zwykłą  większością głosów.
W związku z powyższym proszę o zgłaszanie kandydata na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Pan Andrzej Wiczkowski zgłosił kandydaturę Grzegorza Kłossa.
Pan Grzegorz Kłoss wyraził zgodę.
Dalszych zgłoszeń nie było w związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał zamknięcie listy pod głosowanie. 
Rada Gminy jednogłośnie zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
      -„za” kandydaturą Grzegorza Kłossa oddano - 14 głosów,
     -„przeciw” - 0 głosów,
     - „wstrzymujących się” - 1 głos ( wstrzymał się radny, którego głosowanie dotyczyło)
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy większością głosów powołała Pana Grzegorza Kłossa  na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Na członków Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
1/Pani Lila Brzózka zgłosiła kandydaturę Pana Tomasza Klimeckiego.
Pan T. Klimecki wyraził zgodę.
2/Pani Ryszarda Sadowska zgłosiła kandydaturę Pani małgorzaty Filipowiak.
Pani Filipowiak wyraziła zgodę.
3/ Pan Tomasz Klimecki zgłosił kandydaturę Pana Janusza Sadowskiego.
Pan Janusz Sadowski nie wyraził zgody.
4/ Pani Małgorzata Filipowiak zgłosiła kandydaturę Pani Ryszardy Sadowskiej.
Pani R. Sadowska wyraziła zgodę
5/ Pan Grzegorz Kłoss zgłosił kandydaturę Pana Jana Kasprowicza.
Pan Jan Kasprowicz wyraził zgodę.
Dalszych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej pod głoswanie.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
      -„za”  projektem uchwały oddano - 15 głosów,
     -„przeciw” - 0 głosów,
     - „wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie powołała Pana Tomasza Klimeckiego, Panią Małgorzatę Filipowiak, Panią Ryszardę Sadowską oraz Pana Jana Kasprowicza na członków Komisji Rewizyjnej.
Uchwała Nr I/3/06 rady Gminy Ostróda w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad. 6.
Wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący rady poinformował, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym , art. 24f, 24h, 24i, 24j, radni mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych i informacji jak również zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia naszej gminy.
Nie złożenie w/w oświadczenia i informacji zgodnie z nowelizacją ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw obowiązującą od tej kadencji powoduje wygaśnięcie mandatu radnego.
Pierwsze oświadczenie majątkowe radnie składają w terminie 30-tu dni od dnia złożenia ślubowania, tj. do 24 grudnia br.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący  Rady zamknął obrady I Sesji Rady Gminy Ostróda w kadencji 2006-2010, o godz. 15.00.
Zaprotokołowała:		Przewodniczący obrad		 Przewodniczący Rady
Agnieszka Jakubowska	    Jerzy Skolmowski			   Roman Nowakowski

