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Protokół Nr XXIX/04
z Sesji Rady Gminy Ostróda
odbytej 29 grudnia 2004r. w sali nr 20
Urzędu Miejskiego w Ostródzie



	Przewodniczący Rady Gminy Roman Nowakowski o godz. 10.00 otworzył dwudziestą dziewiąta Sesję Rady Gminy i po powitaniu Wysokiej Rady, Wójta, Skarbnika i Sekretarza Gminy oświadczył, że zgodnie z lista obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
 
( w sesji nie brali udziału sołtysi z terenu gminy Ostróda)

Lista obecności radnych - stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad XXIX Sesji Rady Gminy, który przedstawia się następująco:

	Otwarcie obrad.

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Pocztowym S.A. Olsztyn Punkt Obsługi Klienta w Ostródzie.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.
Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkalnego oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
Stanowisko w sprawie przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Spółka z o.o. Tyrowo, wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które mają obowiązywać na terenie Gminy Ostróda dla odbiorców usług PWiK Ostróda w okresie od dnia 01.02.2005r. do dnia 31.01.2006r.
Zamknięcie obrad. 

Uwag do porządku obrad nie wniesiono.

Ad. 2.
Przechodząc do drugiego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Pani Skarbnik.
Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r., tym samym informując, iż zasadnicze zmiany związane są z zaciągnięciem długoterminowego kredytu w Banku Pocztowym S.A. Olsztyn Punkt Obsługi Klienta w Ostródzie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków  nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy. Wyjaśniła, iż taka sytuacja powstała wskutek braku wpływów środków pomocy finasowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych - program SAPARD, tytułem zwrotu poniesionych kosztów na realizację zadań inwestycyjnych pn. kanalizacja sanitarna w Międzylesiu i Szyldaku. Powiedziała, iż kredyt spłacony zostanie jednorazowo w terminie do 30 stycznia 2005r., natomiast środki z SAPARDU powinny wpłynąć do 10 stycznia 2005r., bowiem w tym  okresie upływa termin trzy miesięcznej umowy.
Ponadto poinformowała o pozostałych zmianach w projekcie uchwały, które wynikają z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, tj. świadczenia rodzinne, pomoc społeczną w wysokości 52.184 zł;  dotacje podmiotową z budżetu dla instytucji kultury na zakup książek do bibliotek w wysokości 2.932 zł, również zwiększa się środki na żywność w kwocie 6.300 zł w  dziale Edukacja opieka wychowawcza, rozdział świetlice szkolne.

Na pytanie radnego Andrzeja Wiczkowskiego, ile środków w tym roku otrzymaliśmy z SAPARDU” , Pani Andrychowska odpowiedziała, że takich środków gmina nie przyjmowała do swojego budżetu.

Radny Wacław Płotka zwrócił uwagę radnych na fakt, iż środki unijne są, ale najpierw czerpie się je z naszych bieżących środków, co powoduje ogromne opóźnienie w działaniu samorządów.

Przewodniczący Rady Roman Nowakowski zauważył również, że jest to pewien warunek stawiany przez Unię, jeśli mamy środki własne zabezpieczone w budżecie to wówczas możemy te pieniądze odzyskać.

Radny Andrzej Wiczkowski zapytał, jakie koszty dodatkowe poniesie gmina zaciągając kredyt.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż szczegółowe warunki oprocentowania określi umowa, która zawarta zostanie  jutro między Bankiem a Gminą. 

Radny Wacław Płotka powiedział, że firmy handlowe są w jeszcze gorszej sytuacji, gdyż taka sytuacja blokuje inwestycje.

Wójt Gminy Ostróda  powiedział, że nie możemy twierdzić, że nie wywiązali się  umowy, gdyż jej okres nie minął. Zaciągnięcie kredytu jest konieczne, żeby zbilansować rok 2004. Przy tak dużej stracie, gdzie nie wpłynęły środki w kwocie 800 tyś  tytułem  sprzedaży wysypiska w Rudnie praktycznie wychodzimy na zero, gdzie mógł być deficyt 1mln 600 tyś. Poszliśmy w szereg inwestycji, mamy uzupełnienie braku dochodów. Dodał, że jest to bardzo dobre działanie  Skarbnika Gminy, że mimo wszystko przy tym niedoborze wychodzimy z oceną pozytywną.

Radny Jerzy Skolmowski zapytał, czy są jakieś informacje na temat złożonego wniosku na II etap budowy drogi Samborowo - Gierłoż.

Wójt Gustaw Marek Brzezin wyjaśnił, iż nie ma odpowiedzi, wniosek będzie składany ponownie do ZPORR-u. Na trzy złożone wnioski (oświata, drogi, kanalizacja) 1 doszedł do RKS. Dodał, że rok 2005 będzie rokiem uderzeniowym. Czeka się długo, jest to kwestia czasu.

Radny Wacław Płotka powiedział, iż merytoryczne zagadnienia urzędnicze na skali województwa sprawiają, iż rozstrzygnięcie wniosków tak długo trwa. Dodał, że potrzebne jest  uderzenie z naszej strony, ale trzeba być ostrożnym, aby nie uderzyli w nas.

Następnie Przewodniczący Rady Roman Nowakowski poddał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2004r.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych:
	„za” projektem uchwały oddano - 13 głosów,

„przeciw” - 0 głosów,
„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXIX/141/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. - stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
 
Ad. 3.
W punkcie trzecim Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Pocztowym S.A. Olsztyn Punkt Obsługi Klienta w Ostródzie. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych:
	„za” projektem uchwały oddano - 13 głosów,

„przeciw” - 0 głosów,
„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXIX/142/04 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Pocztowym S.A. Olsztyn Punkt Obsługi Klienta w Ostródzie - stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4.

Realizując kolejny punkt porządku obrad XXIX Sesji Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004r. 
Skarbnik Gminy poinformowała, iż jedno zadanie nie zostanie zrealizowane w tym roku i dlatego środki, w wysokości 31.000 zł na pokrycie zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wygoda przechodzą na 2005 rok. Zaplanowana kwota z GFOŚiGW  była w wysokości 40.000 tyś. po przetargu wyniosła 31.000zł. Termin realizacji zadania do 31 marca 2005r.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych:
	„za” projektem uchwały oddano - 13 głosów,

„przeciw” - 0 głosów,
„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.
Uchwała Nr XXIX/143/04 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 - stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

W punkcie piątym porządku obrad Przewodniczący Rady udzielił głosu Sekretarzowi Gminy, który przedstawił projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

Sekretarz Gminy poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw  Społecznych radny Andrzej Wiczkowski wnioskował, aby w § 8 w pkt 1 lit. b/  zastąpić cyfrę „10%” cyfrą „25%” , zapis taki został uwzględniony przez Wójta w tym projekcie uchwały.
Ponadto, poinformował o odbytym w ramach uzgodnień regulaminu, spotkaniu w dniu 27 grudnia br., w którym oprócz Sekretarza Gminy  i Kierownika Ref. OśKS Janiny Roman udział wzięli, Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Danuta Kalbarczyk - Pec, Prezes Zarządu Oddziału ZNP  Zygmunt Fleszar, oraz dwóch członków Paweł Gębura i Zdzisław Pych. Następnie zapoznał radnych z postulatami związków zawodowych, które zawarte są w protokole ze spotkania   - stanowiącym załącznik nr 4 do protokołu.

W czasie dyskusji Sekretarz dokonał wyjaśnień radnym  odnośnie poszczególnych propozycji związków. 

Radni po dyskusji zaaprobowali wszystkie propozycje oprócz zapisu w § 15 dotyczącego dopisania ust. 5 w brzmieniu: „nagroda o której mowa w ust. 4 pkt 2 nie może być niższa od średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty zatrudnionego w gminie Ostróda”.
Stanowisko Radnych pokrywa się ze stanowiskiem Wójta Gminy Ostróda.
Radni i Wójt twierdzą jednoznacznie, iż nie może być w regulaminie jakiejkolwiek sugestii o wysokości przyznanej nagrody, gdyż jest to nagroda uznaniowa.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze z zaakceptowanymi wyżej przez radnych zmianami i poddał pod głosowanie.
 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych:
	„za” projektem uchwały oddano - 13 głosów,

„przeciw” - 0 głosów,
„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała Nr XXIX/144/04 w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze - stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad. 6.

Projekt stanowiska w sprawie przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. Tyrowo wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które mają obowiązywać na terenie Gminy Ostróda dla odbiorców usług PWiK Ostróda w okresie od dnia 01.02.2005 roku do dnia 31.01.2006 roku.

Przewodniczący Rady udzielił głosu inspektorowi Ref. Inwestycyjnego i Gospodarki Komunalnej Romanowi Szewczykowi, który poinformował o złożonym przez PWiK wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które mają obowiązywać na terenie Gminy Ostróda dla odbiorców usług PWiK Ostróda w okresie od 1 lutego 2005r. do 31 stycznia 2006r. Wyjaśnił iż proponowana podwyżka taryf  ścieków nie uwzględnia niższych kosztów przesyłu dla ścieków odprowadzanych z miejscowości Kajkowo, Szafranki, Stare Jabłonki, Kątno, Zawady Małe, Idzbark, Wałdowo, Międzylesie. Ścieki odprowadzane z tych miejscowości zaliczono do III grupy jako hurt ścieków komunalnych korzystających z przesyłu i oczyszczania. Cena za 1m3 ścieków w tej grupie wzrasta z 3,47zł/m3 (1,52 zł przesył, 1.95 zł oczyszczenie) do 3,68zł/m3 (1,66zł przesył i 2,02zł oczyszczanie). Cena za przesył wzrasta o 9,2%, a oczyszczenia o 3,6%, w całości o 6,1 %. Ponadto poinformował, iż po przeprowadzonej analizie kosztów jaka przedstawiło PWiK można wnioskować, że mieszkaniec gminy Ostróda obciążony jest kosztami oraz obsługą całej infrastruktury gminy miejskiej bez względu na to czy z niej korzysta czy nie. 

Wójt Gminy Ostróda powiedział, iż w tym momencie sytuacja zaczyna się komplikować. W tej sprawie prowadzone były rozmowy z dyrektorem PWiK, Burmistrzem Miasta Ostródy, proponując zawarcie stosownego porozumienia. Dodał, że w roku ubiegłym wystąpił z  pismem do dyrektora PWiK z prośbą o upusty dla gminy Ostróda, tak aby gmina płaciła za sam przesył, takiej niezależnej taryfy nie wprowadzono. Nadmienił, iż chciałby, aby Rada Gminy takie zaniepokojenie wyraziła w swoim stanowisku, po to aby dwa samorządy podeszły do debaty, gdyż rzecz będzie miała znamiona na nie jedno dziesięciolecie. 
Pan Gustaw Marek Brzezin zwrócił się do Rady z prośbą o podjęcie niniejszego stanowiska.
  
Radny Andrzej Wiczkowski powiedział, iż traktowanie mieszkańców z terenu gminy, tak samo jak odbiorców z miasta jest ze strony PWiK niestosowne, gdyż traktują nas jak hurtowników.

Radny Wacław Płotka wnioskował, aby nie przyjmować zaproponowanego stanowiska w takiej wersji, ponieważ zapis ...„zastanawiającym jest fakt”..., może pogorszyć sytuację.
Ponadto dodał, iż z treści tego zapisu wynika, że gmina staje się obrońcą PUK a to właśnie ta firma powinna się pierwsza odezwać.

Pan Gustaw Marek Brzezin nadmienił, iż dobrze byłoby aby to stanowisko zostało podjęte i wyszło do 5 stycznia 2005r.  Dodał, że jego formułę można złagodzić wykreślając z powyższego zapisu słowo : „fakt”.

Pan Wacław Płotka powiedział, że nic takiego się nie stanie jeśli takiego stanowiska Rada na piśmie nie wyrazi.

Przewodniczący Rady dodał, że w takim przypadku będzie oznaczać akceptację wniosku PWiK. 
Radny Czesław Majewski powiedział, że dopóki PWiK będzie firmą miasta, to do porozumienia nie dojdziemy. Ponadto, dodał że z wniosku radnego W. Płotki wynika, że nie chodzi mu o dobro gminy, lecz przedsiębiorstwa.

Radny Wacław Płotka wyjaśnił, że jest to interes obydwu samorządów, a takie rozumowanie Pana Czesława, to tylko jest sygnał aby radni gminy mówili jednym językiem.

Radny Roman Ślusarczyk nawiązując do wypowiedzi Pana  Płotki powiedział, iż cała ta sytuacja jest konsekwencją  zarządzania w minionych latach przez Pana Wacława,  Spółką PWiK.

Radny Leszek Kwiatkowski dodał, że podejmując takie stanowisko pomagamy w pewien sposób PUK - owi. Gmina powinna być traktowana trochę inaczej niż mieszkańcy miasta. Podjęte przez nas stanowisko nie spowoduje obniżenia cen, lecz da najwyżej nadzieje do rozmów. 

Przewodniczący Rady zapytał Pana Płotkę, czy podtrzymuje swój wniosek.

Radny Wacław Płotka odpowiedział, że nie będzie utrudniał a decyzje pozostawia Przewodniczącemu Rady.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt stanowiska, uwzględniając w projekcie poprawkę wykreślając z zapisu :  „zastanawiającym jest fakt”,  słowo : „fakt”. 

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 13 radnych, głosowało 13 radnych:
	„za” projektem stanowiska oddano - 13 głosów,

„przeciw” -1 głos,
„wstrzymujących się” - 0 głosów.
Rada Gminy większością głosów podjęła stanowisko Rady Gminy przyjmując wyżej wymienione poprawki.
Stanowisko Nr XXIX/2/04 Rady Gminy Ostróda w sprawie przedłożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Spółka z o.o. Tyrowo wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, które mają obowiązywać na terenie Gminy Ostróda dla odbiorców usług PWiK Ostróda w okresie od dnia 01.02.2005 roku do dnia 31.01.2006 roku - stanowi załącznik nr 6.


Ad. 7.

Radny Andrzej Kudon wnioskował o  budowę sieci wodociągowej na kolonii Idzbark. Na przykładzie wybudowanego wodociągu w Wygodzie, powiedział że buduje się sieć dla jednej osoby a nie dla osady.

Pan Gustaw Marek Brzezin powiedział, że problem doprowadzenia wody do kolonii Idzbark jest mu doskonale znany.  Wyjaśnił, iż środki jakie się ukazały w dziale Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 40 tyś. były przeznaczone na pokrycie kosztów ujęć wody w gospodarstwach rolnych. Doprowadzenie sieci wodociągowej do kolonii Idzbark jest kolejnym zadaniem inwestycyjnych w gminie. 

Inspektor Roman Szewczyk dodał, iż robiąc jeden wykop można by prowadzić sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Radny Wacław Płotka powiedział, iż doprowadzenia wody jest jednak ważniejsze.

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady o godz. 13.10, zamknął XXIX Sesję Rady Gminy.


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



