1

Protokół nr XXVIII/04
z Sesji Rady Gminy Ostróda
odbytej dnia 20 grudnia 2004r. w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego w Ostródzie

                     Przewodniczący Rady Gminy Roman Nowakowski o godz. 10.00 ( z godzinnym opóźnieniem ) otworzył dwudziestą ósmą Sesje Rady Gminy i po powitaniu radnych, sołtysów i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w obradach uczestniczy 11 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 protokołu.

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

	Otwarcie obrad.

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji.
Sprawozdanie Wójta o pracach w okresie  między Sesjami.
Projekt uchwały budżetowej na rok 2005.
	Wystąpienie Wójta Gminy.
	Opinie Stałych Komisji Problemowych Rady Gminy.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej.
	Dyskusja.
	Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
	Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.
	Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
Projekt uchwały w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych.
Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I i II Instancji dla mianowanych pracowników samorządowych.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu działki 171/6 położonej przy ul. Spacerowej w miejscowości Stare Jabłonki.
	Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie obrad.

Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek na piśmie Radnego Wacława Płotki  dotyczący przełożenie punktu 4 porządku obrad na późniejszy termin.

Pan Wacław Płotka podziękował Panu Przewodniczącemu, za krótkie przekazanie treści wniosku. Następnie dodał, że zamierzał to wszystko ruszyć dzisiaj w tej sprawie i dlatego odczyta treść wniosku, gdyż państwo sołtysi nie otrzymali tego, również nie wszyscy koledzy radni, ponieważ ktoś w przerwie wchodził. Dodał, że paru kolegów prosiło o odczytanie.

Przewodniczący Rady powiedział, ale ten wniosek odczytałem.

Wacław Płotka odpowiedział, że sołtysi nie wiedzą co jest w jego treści.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, iż  miał czas na to przed rozpoczęciem obrad.

Radny Wacław Płotka powiedział, że jest za biedny, żeby tyle odbić.

Przewodniczący Rady nadmienił, że ze strony Pana Wacława jest to przedłużanie.

Radny Wacław Płotka powiedział, że nie wiadomo jaki będzie los zgłoszonego wniosku, lecz jeśli będzie przesunięty ten punkt to, przedłużanie tylko jest na korzyść.

      Wobec powyższego Przewodniczący Rady wyraził zgodę na odczytanie wniosku.

Po odczytaniu Pan Płotka przekazał wniosek Przewodniczącemu Rady, celem załączenia do protokołu. Wniosek radnego Wacława Płotki - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Pytań do wniosku nie zgłoszono.

Przewodniczący Rady poddał zgłoszony wniosek pod głosowanie.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 11 radnych, głosowało 11 radnych.
-„za” wnioskiem oddano - 1 głos,
„przeciw” - 7 głosów,
„wstrzymujących się” - 3 głosy.

W wyniku przeprowadzonego głosowania, wniosek radnego Wacława Płotki został odrzucony.

Więcej uwag i wniosków do porządku obrad XXVIII Sesji Rady Gminy nie zgłoszono.


Radny Wacław Płotka zapytał, czy dzisiejsza Sesja Rady może być nagrywana na dyktafon cyfrowy, pożyczony z Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady na powyższe wyraził zgodę i dodał, że być może w roku 2005 taki dyktafon zostanie zakupiony.

Następnie radny W. Płotka,  włączony dyktafon przekazał  protokolantce.
 
Ad. 2

Przystępując do realizacji porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że protokół nr XXVII/04 z obrad dwudziestej siódmej sesji Rady Gminy znajduje się na stanowisku d.s. obsługi Rady, jak również wyłożony jest do wglądu na dzisiejszej sesji, po czym zapytał, czy są uwagi do sporządzonego protokołu.

Uwag i wniosków do protokołu z obrad poprzedniej sesji nie zgłoszono.

Na ustawowy skład Rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 11 radnych, głosowało 11 radnych.
-„za” protokołem oddano - 10 głosów,
„przeciw” - 0 głosów,
„wstrzymujących się” - 1 głos.

Rada Gminy większością głosów przyjęła protokół z obrad XXVII Sesji Rady Gminy.
 
Radny Wacław Płotka wyjaśnił, że wstrzymał się od głosowania ponieważ nie czytał całego protokołu.



Ad. 3

W punkcie trzecim porządku obrad Wójt Gminy Ostróda przedstawił sprawozdanie o pracach w okresie między sesjami, które stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 4

W punkcie czwartym porządku obrad dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie budżetu na 2005 rok.

1/. Pan Gustaw Marek Brzezin Wójt Gminy Ostróda przedstawił projekt budżetu gminy na 2004r.
Wystąpienie Wójta stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

W trakcie przedstawiania przez Wójta uchwały budżetowej na salę obrad przybył radny Jan Kasprowicz, aktualnie w sesji uczestniczy 12 radnych.

2/.Przewodniczący Stałych Komisji Problemowych Rady Gminy przedstawili opinie Komisji na temat projektu budżetu na 2004r.

Radny Roman Ślusarczyk Przewodniczący Komisji Ładu Przestrzennego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, przedstawił wniosek radnego Jerzego Skolmowskiego zgłoszony na komisji w dniu 30 listopada 2004r., aby w Dziele 600 Transport i łączność umieścić zadanie, pn. II etap budowy drogi Samborowo - Gierłoż.

Radny Andrzej Suchodolski Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Obywatelskich stwierdził, że komisja po przeanalizowaniu projektu budżetu na 2005 rok, nie zgłasza wniosków, tym samym opiniuje pozytywnie. 

Radny Andrzej Wiczkowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych powiedział, że na posiedzeniu komisji w dniu 26 listopada br. zgłosił wniosek, aby w Dziale 600 Transoprt i łączność w ramach wydatków bieżących, bez zwiększania w tym dziale  środków, przyjąć zadanie budowa 1/2 części chodnika w Pietrzwałdzie.

3/. W dyskusji głos zabrali:

Wójt Gminy Ostróda ustosunkowując się do wniosku zgłoszonego przez Przewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego (...) powiedział, że jeżeli już przyjęliśmy kierunek realizacji drogi na trwałe Samborowo - Gierłoż, to będziemy realizować, aż do skutku. Żeby realizować II etap być może jako już  jeden, trzeba wykonać dokumentacje. Jedyna możliwość jest tutaj po przetargu, po realizacji poszczególnych zadań, bądź zmian wyasygnować wtedy środki  i o tym pamiętać, żeby zlecić wykonanie prac dokumentacyjnych. Myślę, że ten kierunek jest naturalnie oczywisty. Po przetargach przyjęlibyśmy dalszy kierunek działania II etapu budowy drogi Samborowo - Gierłoż.

Następnie nawiązując do zgłoszonego wniosku radnego Andrzeja Wiczkowskiego powiedział, że w samej merytoryce jest wnioskiem bardzo trudnym, dlatego że na wydatki bieżące przeznacza się kwotę ponad 300 tyś. jeżeli chodzi o drogi. Zapis realizacji połowy chodnika w miejscowości Pietrzwałd, wiąże się z dużymi kosztami. Oprócz bieżących rzeczy, które będą realizowane corocznie  w tym dziale są jeszcze dwa zapisy, które są bardzo kapitałochłonne i których nie będzie można w 100% zrealizować, tj. remont drogi przy ul. Szkolnej w Samborowie, gdzie tego zadania nie da się zrobić na przestrzeni jednego roku oraz położenie nawierzchni drogi w Wałdowie od pętli do końca byłego PGR.  W tym przypadku nie można już liczyć na łatanie dziur. Szacunkowo było to obliczane na około 70 tyś zł. natomiast w tym budżecie przymierzana jest kwota ok. 40 tyś. tak, aby można było te zadania rozpisać nawet na dwa lata. Jest to jedyna wnioskowana od ok. 7-8 lat sprawa w Wałdowie. Dodał, że wpisać można połowa chodnika w Pietrzwałdzie, ale z czego zrobić to  nie wie, ponieważ w takim układzie nie zrobimy nigdzie nic, ani w Samborowie, ani w Wałdowie, ani w Pietrzwałdzi, gdyż w tym dziale są to jedne pieniądze w sumie i nie da się ich rozciągnąć. Ponadto, na bieżąco trzeba będzie robić profilowanie, przepusty, gdzie na każdym zebraniu wnioskowane jest o parę wywrotek żwiru, żużlu. Trzeba na te cele pulę kilkuset tysięcy mieć, żeby wszędzie po trochu cokolwiek zrobić na całej gminie. Pietrzwałd jest dużą miejscowością tak długość chodnika wynosiłaby 1km 100m. 
Stwierdził, że nie widzi możliwości pokrycia finansowego w tym dziele z wydatków bieżących, tak dużego zadania. Przyjęcie zapisu jest rzeczą istotną, ale z czego realizować bez zwiększenia środków na tym dziel to nie wie.

Radny Andrzej Wiczkowski nadmienił, że w tym roku został zakupiony materiał  700m2 polbruku.i trzeba go spożytkować. Nie kupiony był po to, żeby stał rok. Ponadto podkreślił, że jeżeli jest zapis w budżecie to jest rzecz święta, dodał, że  często są podejmowane uchwały w sprawie zmian w budżecie, być może przyjdzie taki czas, że środki się znajdą i będzie można realizować zadanie. Wspomniał, że podobna sytuacja była z Turznicą. Nadminił, że Pietrzwałd jest dużą miejscowością i ma wrażenie, że jest trochę pominięty. Prosił radnych o poparcie wniosku.

Wójt Gminy powiedział, że ten polbruk, który został zakupiony, 700 m trzeba  wbudować, to jest zrozumiałe. Dodał, że na zebraniach poruszane są tematy natury wodno - kanalizacyjne szczególnie  w miejscowościach po byłych PGR, tj. Morliny, Kraplewo, Lichtajny, Durąg. Stanowi to bardzo duże problemy wymagalne, o których musimy pamiętać. Zaproponował  kontynuowanie zamiaru  zakupu polbruku, wówczas będzie można liczyć i zastanawiać się, gdzie co i jak. Wspomniał, że będąc na zebraniu wiejskim w Pietrzwałdzie  brane były pod uwagę różne warianty budowy chodnika, czy z początku wsi czy z kończ, również dyrektor szkoły miał swoją propozycję. 
Prosił, aby tę sprawę Rada Sołecka z Panem radnym ustaliła, jak to będzie ustalone, wówczas materiał będzie wbudowany. Ponadto powiedział, że z góry już prosi o pamięć później przy zmianach konstrukcyjnych budżetu, żeby ewentualnie zasilać te zapisy, które ewentualnie będą miały miejsce w budżecie dzisiaj, ponieważ sam zapis nie załatwi sprawy.

Następnie radny Jarzy Skolmowski wycofał zgłoszony wniosek dotyczący II etapu budowy nawierzchni drogi Samborowo - Gierłoż.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Andrzeja Wiczkowskiego 
O treści: „ W dziale 600 Transport i łączność  w ramach wydatków bieżących bez zwiększania środków w tym dziale przyjąć zadanie budowa 1/2 części chodnika w Pietrzwałdzie.”

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych.
-„za” wnioskiem oddano - 7 głosów,
-„przeciw” - 5 głosów,
-„wstrzymujących się- 0 głosów.

Rada Gminy większością głosów przyjęła powyższy wniosek do projektu uchwały budżetowej na 2005 rok

Innych uwag  i wniosków do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2005 rok nie zgłoszono.

4/ Przewodniczący Rady odczytał uchwałę Nr 1006/04 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2004r. opiniującą pozytywnie projekt budżetu Gminy Ostróda na 2005 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


5/
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

W wyniku głosowania nad projektem uchwały:

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych na sesji było 12 radnych, głosowało 12 radnych.
-„za” podjęciem uchwały oddano - 11 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
	„wstrzymujących się” - 1 głos.


Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę w sprawie budżetu gminy Ostróda na 2005 rok,  wraz z zgłoszonym wnioskiem radnego Andrzeja Wiczkowskiego.

Uchwała Nr XXVIII/133/04 w sprawie budżetu gminy na 2005 rok - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Wójt Gustaw Marek Brzezin podziękował radnym za przyjęcie budżetu na rok 2005.

Ad. 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

Skarbnik Gminy poinformowała iż do projektu uchwały, z którym radni zapoznali się na posiedzeniach komisji, wpłynął dodatkowo wniosek Pełnomocnika Wójta do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Małgorzaty Siniakiewicz, o przesunięcie środków między paragrafami na zakup alkosensora. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć kwotę 4.600 w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia a zwiększyć ją w paragrafie 6060 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wyjaśniła, że pieniądze na ten cel były zabezpieczone w planie wydatków, natomiast przyjęte nie w tym paragrafie.


Uwag do zgłoszonego wniosku nie wniesiono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.
 
Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych.
-„za” wnioskiem oddano - 12 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 0 głosów .

Rada Gminy jednogłośnie przyjęła zgłoszony wniosek do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r.

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

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem i zgłoszonym wnioskiem.

Uchwała Nr XXVIII/134/04 Rady Gminy Ostróda w sprawie zmiany budżetu gminy - stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad. 6

W punkcie szóstym porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że z projektem uchwały zmieniającym uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda radni zapoznali się na posiedzeniach Komisji i zaopiniowali pozytywnie.

Następnie odczytał projekt uchwały.

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

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała Nr XXVIII/135/04 Rady Gminy Ostróda zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Ostróda - stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad.7

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta przedstawił Przewodniczący Rady. Poinformował, iż radni zapoznali się z projektem na posiedzeniu Komisji.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

Na ustawowy skład rady liczący 15 radnych, aktualnie obecnych było 12 radnych, głosowało 12 radnych.
-„za” projektem uchwały oddano - 11 głosów,
-„przeciw” - 0 głosów,
-„wstrzymujących się” - 1 głos.
Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała Nr XXVIII/136/04 Rady Gminy Ostróda w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta - stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 8.

W punkcie ósmym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych.

W trakcie czytania projektu uchwały z sali obrad wyszedł radny Czesław Majewski i Tomasz Klimecki, aktualnie w obradach uczestniczy 10 radnych.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała Nr XXVIII/137/04 Rady Gminy Ostróda w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych 
	stanowi załącznik nr 11 do protokołu.


Ad. 9.

Na salę obrad powrócili radni T. Klimecki i Cz. Majewski, aktualnie w sesji uczestniczy 12 radnych.

Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I i II instancji dla mianowanych pracowników samorządowych, był omawiany  na posiedzeniu komisji, następnie odczytał przedmiotowy projekt.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym projektem.

Uchwała Nr XXVIII/138/04 Rady Gminy Ostróda w sprawie powołania Komisji dyscyplinarnej I i II instancji dla mianowanych pracowników samorządowych - stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad.10.

Przewodniczący Rady Roman Nowakowski odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu działki nr 171/6 przy ul. Spacerowej w miejscowości Stare Jabłonki.

Radny Jan Kasprowicz powiedział, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy w dniu 9 grudnia br. radni wnioskowali, aby do dzisiejszej Sesji Pan Wójt spotkał się z właścicielem  terenu działki i przedstawił wniosek radnych mówiący o wykupie terenów przez gminę oznaczonych na mapie symbolem 1K - przepompownia ścieków oraz 1 US - kąpielisko wiejskie i zawarł w tym zakresie stosowne porozumienie. Zapytał czy takie spotkanie miało miejsce.

Radny Wacław Płotka wtrącił, że zasięgnął informacji, iż Pan Wójta spotkał się z właścicielem i jest tak, jak radni wnioskowali.

Wójt Gustaw Marek Brzezin wyjaśnił, że zawarte jest pisemne porozumienie, które określa warunki nabycia na własność gminy Ostróda  terenów, jakim jest kąpielisko i przepompownia ścieków, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem na komisji. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedstawionym projektem.

Uchwała Nr XXVIII/139/04 Rady Gminy Ostróda w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu działki nr 171/6 przy ul. Spacerowej w miejscowości Stare Jabłonki - stanowi załącznik nr 13 do protokołu

 Ad. 11.

W punkcie jedenastym porządku obrad Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda.

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.

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

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę zgodnie z przedłożonym  projektem.

Uchwała Nr XXVIII/140/04 Rady Gminy Ostróda w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad. 12.

Wolne wnioski i informacje.

Wójt Gminy Gustaw Marek Brzezin przedstawił informację o ilości wydanych decyzji Wójta w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - niniejsza informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Radny Jan Kasprowicz nawiązując do uchwalonego budżetu na rok 2005 powiedział, że zaczynają się sprawdzać prognozy Pana Wacława Płotki w kwestii dotyczącej pozyskiwania środków unijnych. Dodał, że te środki pomocowe są, ale coraz trudniej jest je pozyskać mimo, że wnioski są wysoko punktowane. Należy zauważyć, że Państwo bardziej spycha zadania na samorządy.

Sołtys Starych Jabłonek Aleksander Mielańczuk - podziękował radnemu J. Kasprowiczowi, za poparcie w kwestii dotyczącej wykupu przez gminę Ostróda terenu przy ul. Spacerowej w Starych Jabłonkach, przeznaczonych pod kąpielisko i przepompownie ścieków.

Radny Jan Kasprowicz powiedział, że wszyscy jesteśmy wdzięczni za taką formę uchwalenia planu w Starych Jabłonkach, a nie inną.

 Sołtys Zwierzewa Antoni Glinicki skierował swoje uwagi w kierunku radnego Andrzeja Wiczkowskiego i powiedział, że pamięta jak uchwalano budżet na rok 2004, wtedy to Pan Wiczkowski zabrał pieniądze z budowy chodnika w Zwierzewie, a teraz buduje chodnik u siebie w Pietrzwałdzie.

Radny Andrzej Wiczkowski odpowiedział, że sam tego nie uczynił, ponieważ nie ma takiej mocy prawnej. Dodał, że propozycja budowy chodnika w Zwierzewie związana była z dodatkowymi kosztami, tj. wycinką drzew, ponadto lokalizacja też nie była najlepsza.

Więcej informacji i wniosków nie zgłoszono.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął część merytoryczną XXVIII Sesji Rady Gminy o godz. 12.15, następnie razem z Panem Wójtem zaprosili wszystkich obecnych na uroczystą część Sesji opłatkowej, która odbędzie się o godz. 13.00 w sali reprezentacyjnej ostródzkiego Zamku.
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