Protokół nr XXVII/04
z Sesji Rady Gminy  Ostróda
                             odbytej 8 listopada 2004r. w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego w Ostródzie


Przewodniczący Rady Gminy Roman Nowakowski o godz. 13.00 otworzył dwudziestą siódmą Sesje Rady Gminy i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, zaś lista obecności  sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokółu.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad XXVII Sesji, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.     
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
3. Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie między Sesjami.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.
5. Projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego 
    i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005r.
7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska oraz planu
    gospodarki odpadami.
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie 
    Gminy Ostróda.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie zwrócił się z pytaniem, czy ktoś spośród radnych ma uwagi lub propozycje zmiany  do wyżej  wymienionego porządku obrad.

Wójt Gustaw Marek Brzezin powiedział, iż z racji krótkiego terminu, zgłasza dwie zmiany do porządku obrad, proponuje przyjąć dwa projekty uchwał, tj. projekt uchwały w sprawie zezwolenia na używanie nazwy miejscowości oraz projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. 

Radny Wacław Płotka wnioskował, aby przeprowadzić odrębne głosowanie nad poszczególną uchwałą mówiące o zmianach w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady na powyższe wyraził zgodę, tym samym zwrócił się do radnych z zapytanie:
„Kto z radnych jest za przyjęciem zmian do porządku obrad XXVII Sesji, aby po pkt. 8 wprowadzić pkt. 9 w brzmieniu: projekt uchwały w sprawie zezwolenia na używanie nazwy miejscowości „
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych.
	„za” wprowadzeniem pkt.9 oddano - 11 głosów,

„przeciw”  - 1 głos,
„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada Gminy większością głosów przyjęła propozycje zmiany zgłoszone przez Wójta do porządku obrad XXVII Sesji Rady Gminy, tym samym wprowadzając pkt. 9  w brzmieniu: 
„Projekt uchwały w sprawie zezwolenia na używanie nazwy miejscowości” 

Następnie Przewodniczący Rady, poddał pod głosowanie kolejną propozycje zmiany do porządku obrad, aby po pkt. 9 wprowadzić pkt 10 w brzmieniu: projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych  było 12 radnych, głosowało 12 radnych.
-„za” wprowadzeniem pkt. 10 oddano - 12 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów.

Rada gminy jednogłośnie przyjęła propozycje zmiany zgłoszone przez Wójta do porządku obrad XXVII Sesji Rady Gminy, tym samym wprowadzając pkt. 10 w brzmieniu:
„Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”.


Następnie Przewodniczący Rady odczytał nowo przyjęty porządek obrad XXVII Sesji.
 
Ad. 2.
Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że protokół nr XXVI/04 z obrad dwudziestej szóstej sesji Rady Gminy znajduje się na stanowisku d.s. obsługi Rady Gminy, jak również wyłożony został do wglądu na dzisiejszej sesji, po czym  zapytał, czy są uwagi do sporządzonego protokołu.

Uwag i wniosków do protokółu z obrad poprzedniej Sesji nie zgłoszono.

W wyniku głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych.
Głosowało 12 radnych.
-„za” przyjęciem protokółu oddano – 11 głosów,
-„przeciw” – 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 1 głos.

Rada Gminy większością głosów przyjęła protokół z obrad poprzedniej Sesji.

Radny Wacław Płotka - złożył formalny wniosek, i powiedział, że tytułem próby pożyczył dyktafon cyfrowy z Urzędu Miasta. Wnioskuję, aby dzisiejszą sesję nagrywać na tenże dyktafon, ponieważ  cała instalacja dyktafonu jak i technika jest lepsza. Nadmienił, że była już taka sytuacja na Sesji, gdzie starczyło miejsca do nagrywania obrad na kasetce, lecz z innych przyczyn technicznych nie udało się jej nagrać do końca.

Przewodniczący Rady powiedział, że taśmy nigdy nie zabrakło i nie zabraknie, bez przesady. Poza tym, dodał, że nie widzi przeszkód, aby Pan Płotka sobie nagrywał każdą sesje.

Radny Wacław Płotka wyjaśnił, że zgłosił wniosek, w imieniu Rady a nie dla siebie.

Następnie Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek radnego Płotki pod głosowanie. 
Przeprowadzając głosowanie prosił radnych, aby trzymali ręce dłużej ponieważ musi policzyć głosy.
W wyniku przeprowadzonego głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych.
-„za” wnioskiem oddano - 5 głosów,
- „przeciw” - 5 głosów,
- „wstrzymujących się” - 2 głosy

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek upadł.

Radny Wacław Płotka prosił, aby Pan Przewodniczący podał wynik głosowania, gdyż czeka żeby go zapisać.

Przewodniczący Rady podał wynik głosowania : 5 - „za”, 5 - „przeciw”, 2 - „wstrzymujące się”.

Radny Wacław Płotka wtrącił: „no nie wiem, czy upadł”

Przewodniczący Rady podjął bieżącą konsultację z siedzącymi obok niego osobami..

Pan Wójt powiedział, że w Jego przekonaniu jest to wewnętrzna sprawa Rady. Nic takiego nie poruszamy na obradach sesji, co by nie mogło być nagrane. Dodał, że ze swojej strony nie ma żadnej tajemnicy, czy sesja ma być nagrywana czy też nie, jest to wyłączna decyzja Rady, być może na komisjach tę sprawę trzeba przedyskutować. Myślę, że archiwizacja byłaby na pewno lepsza. W tym przypadku chodzi o kwestię techniki.

Przewodniczący Rady powiedział, że obrady są nagrywane, nie mamy takiego sprzętu być może zakupimy, ale na dzień dzisiejszy ile można pożyczać.

Radny Wacław Płotka przypomniał, że dziś jest to nagrywane tytułem próby. Czy my kupimy, czy nie to jest sprawa otwarta. 

W konsekwencji Przewodniczący Rady stwierdził: „zostawmy to, niech to dziś się nagrywa”.


 
Ad. 3

W punkcie trzecim porządku obrad Wójt Gminy Gustaw Marek Brzezin przedstawił sprawozdanie o pracy w okresie między XXVI a XXVII Sesją. Po części omówił projekty uchwał, które zostały przygotowane na dzisiejszą sesję.

Przedmiotowe sprawozdanie - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W trakcie składanego sprawozdania  na salę obrad przybyli radni: Mirosław Markowski, Andrzej Wiczkowski i Jan Kasprowicz.

Aktualnie w obradach uczestniczy 15 radnych.

Ad. 4.

W punkcie czwartym porządku obrad Pan przewodniczący udzielił głosu Pani Skarbnik Gminy, która wyjaśniła, że aby była podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, to Rada musi podjąć uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.   
 
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” projektem uchwały oddano -15 głosów
-„przeciw” – 0 głosów
-„wstrzymujących się” – 1 głos.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała  Nr XXVII/126/04 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r.- stanowi załącznik nr 4 do protokołu.


Ad. 5

W punkcie piątym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, tym samym informując, że był on omawiany na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji było 15 radnych, głosowało 15 radnych:
-„za” podjęciem uchwały oddano –15 głosów,
-„przeciw” – 0 głosów,
-„wstrzymujących się” –0 głos.

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała Nr XXVII/127/04 Rady Gminy Ostróda w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.6
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej na 2005r.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisjach.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych obecnych było 15 radnych, głosowało 15 radnych.
-„za” – podjęciem uchwały oddano – 15 głosów,
-„przeciw” – 0 głosów,
-„wstrzymujących się” – 0 głosów.

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXVII/128/04 Rady Gminy Ostróda w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej na 2005r. - stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 
Ad. 7.

W punkcie siódmym porządku obrad  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami.

Przewodniczący Rady powiedział, że z programem radni zapoznali się na posiedzeniach komisji jak i otrzymali  w wersji elektronicznej. 
Na dzisiejszą sesję zaproszono Panu Marka Bońkowskiego z Agencji Promocji Ekorozwoju „EKO - PARTNER” w Olsztynie, który  przedstawił najważniejsze założenia do opracowanego programu ochrony środowiska.

Uwag i wniosków nie zgłoszono do programu.

Następnie przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania:
Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, 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 XXVII/129/04 w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokółu.

Ad. 8.

Realizując punkt ósmy porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Ostróda. 

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

W wyniku głosowania.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, obecnych na sali 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 XXVII/130/04 Rady Gminy Ostróda w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 9.

Przystępując do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zezwolenia na używanie nazwy miejscowości.
 
Na prośbę radnego Wacława Płotki Sekretarz Gminy udzielił wyjaśnień do projektu uchwały, informując, iż poprzednia uchwała z 1993r. zezwalała na używanie nazwy „Morliny” w towarach a nie w produktach. Jeżeli Rada nie wyrazi na to zgody to i tak będą mogły używać tej nazwy w znakach towarowych i wzorach przemysłowych, lecz nie będą prawem chronionym.

Radny Wacław Płotka powiedział, że będzie głosował przeciw chociażby dlatego, że znajdujemy się w takie w tej sytuacji w której gazety piszą o sprzedaży udziałów akcji firmie amerykańskiej. Przy nowym pracodawcy, firma chce mieć dobre imię. Podobna sytuacja działa się w gminie Gołdap, tylko tam Rada nie wyraziła zgody, zostali przyblokowani. Wyrażając na to zgodę dajemy sygnał, że jesteśmy naiwni.

Radny Andrzej Wiczkowski - nadmienił, że te obawy rzeczywiści istnieją, ale nie mają nic wspólnego z podejmowana uchwałą. Ponadto nawet jak nie podejmiemy tej uchwały, to i tak Zakłady mięsne „Morliny” będą używały tych znaków, lecz nie będą one prawem chronionym.

Radny Wacław Płotka nawiązując do wypowiedzi radnego A. Wiczkowskiego stwierdził, że może to być tylko interes nowego właściciela. Jeżeli powstanie na terenie naszej gminy mała masarnia, to będzie również mogła używać znaku „Morliny”.

Wójt Gminy wyjaśnił, że w tym przypadku nie należy mylić produkcji trzody chlewnej z produkcją mięsa. Nie zadowolenia z tego zakładu to ni jak nie możemy mieć, firma podatek płaci największy w gminie, terytorium zauważalne w kraju i zagranicą. Zmieniła się podstawa prawna, chodzi tylko o formalność jaką stanowimy. Nie ma mowy o produkcji fermowej żywca.

Przewodniczący Rady stwierdził, że firma najlepszej renomy nie ma, jakościowo wcale nie są najlepsi, jednak na tym etapie projektu uchwały zagrożenia nie ma.

Radny Wacław Płotka ustosunkowując się do wypowiedzi Pan Wójta, powiedział że mentalność Pana Wójta każe tak robić bo inaczej będzie wstyd przed całą Polską. Głosując przeciw nic nie zmieniamy, będziemy tylko partnerem godnym uwagi. 

Przewodniczący Rady wtrącił „nie możemy walczyć”.

Radny Wacław Płotka wyjaśnił, że my nie walczymy z zakładem lecz z zarządcą. Dodał, że dbanie o nasz zakład to między innymi podnoszenie rangi jako partnera. Nie podejmując tej uchwały stawiamy na obronę zakładu. Powtórzył, że dziś będzie głosował przeciw tej uchwale. 
Następnie zgłosił wniosek formalny, aby odłożyć głosowanie nad projektem uchwały do następnej Sesji. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek Radnego Wacława Płotki, formułując go następująco:
 „Kto jest za tym, żeby głosować projekt uchwały na dzisiejszej Sesji”

-„za”   oddano - 10 głosów
-„przeciw” - 3 głosy,
-„wstrzymujących się” - 2 głosy.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek Wacława Płotki został oddalony większością głosów.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zezwolenie na używanie nazwy miejscowości.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, obecnych na sali było 15 radnych, głosowało 15 radnych.

-„za” podjęciem uchwały oddano – 12 głosów
-„przeciw” – 1 głosów,
-„wstrzymujących się” – 2 głosy.

Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXVII/131/04 w sprawie zezwolenia na używanie nazwy miejscowości - stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.


Ad. 10.

W punkcie dziesiątym porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Uwag i wniosków nie zgłoszono do projektu uchwały.

W wyniku przeprowadzonego głosowania;
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, obecnych na sesji 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 XXVII/132/04 Rady Gminy Ostróda  w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


Ad. 11.

Zygmunt Paprotny inspektor ODR przekazał informację, że w dniach 20 i 22 listopada w Zespole Szkół Ekonomicznych odbędą się kursy chemizacyjne dla rolników. Kurs taki jest niezbędny dla tych, którzy mają opryskiwacze i używają środki ochrony roślin. Odpłatność ok. 100zł.

Więcej informacji  i wniosków nie zgłoszono.


Ad. 12.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął  XXVII Sesję Rady Gminy Ostróda o godz. 14.45

Na tym protokół zakończono.




Zaprotokołowała :				Sekretarz Obrad:

Agnieszka Jakubowska			    Jan Żeberek 
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